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SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYS MYYMÄLÄTTÖMÄN VÄHITTÄISKAUPAN MUOTONA
SUOMESSA
Tutkielman tavoite

Tutkielman tavoitteena oli selvittää sähkömarkkinoiden 
nykytilanne ja ennustaa tulevaisuuden kehitys. Sähkö
markkinat- termiä käytetään yleisnimityksenä tietoverk
kojen kautta käytävälle kaupankäynnille.

Lähdeaineisto
Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu vähittäis
kaupan rakennemuutosta ja innovaatioiden leviämistä 
käsitteleviin tieteellisiin keskusteluihin sekä eri 
maiden tietoverkkojärjestelmien kehittymisen kuvauk
siin. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla 
alan asiantuntijoita. Teemahaastatteluja tehtiin yhdek
sän kappaletta.

Tietojen käsittely
Teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta eri näkökul
masta (vähittäiskaupan pyörä -teoria, vähittäiskaupan 
elinkaari -teoria, innovaatioiden diffuusioteoria) teh
dystä sähkömarkkinoiden kehitysennusteesta. Viitekehys 
toimi empiirisen aineiston kokoamista ja analysointia 
ohjanneena ajatusrakennelmana. Tutkielman päätelmät 
perustuvat asiantuntijoiden näkemyksiin esitettyjen 
kehitysennusteiden toteutumisesta.

Tulokset
Tekniikan kehityttyä sähkömarkkinoiden etuja kulutta
jille ovat kotona ostamisen helppous, kotiinkuljetus ja 
maailmanlaajuinen ostoskanava. Teknisestä ostoskanavas
ta puuttuvat ostoskeskusten henkilökohtainen palvelu, 
sosiaaliset kontaktit ja vapaa-ajan palvelut. Vähit
täiskaupan markkinointi tehostuu käytettäessä kuvan, 
äänen ja vuorovaikutteisen tiedonvälityksen yhdistel
mää. Kuluttajasuoja, väärinkäytösten minimointi ja 
yleinen luotettavuus ovat tärkeitä kehittämisen aluei
ta. Innovaatioiden diffuusioteoria osoittautui vaihto
ehtoisista ennustenäkökulmista muita toimivammaksi. 
Tutkielman tulokset ennustavat järjestelmän nopean kas
vun siirtyvän ensi vuosituhannen alkupuolelle, jolloin 
sähkömarkkinoiden asiakaskuntaan voi kuulua 20 % kansa
laisista.

Avainsanat
myymälätön vähittäiskauppa, tietoverkkopalvelut, sähkö
markkinat
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ESIPUHE

Tämän tutkielman taustalla on kiinnostus tietokoneajan vähittäis
kauppaa kohtaan. Tutkielma on etsinnällinen, sillä tietoverkkopal
veluista etenkin vähittäiskaupan alalla on tehty vähän tutkimuk
sia.

Tutkielman valmistumiseen ovat myötävaikuttaneet seuraavat henki
löt, joita kiitän avusta ja yhteistyöstä:

Jukka Aalto / Helsingin Puhelinyhdistys
Esko Haasmaa / Kesko Oy
Aija Heinonen / Anttila Oy
Harri Johannesdahl / Tele
Kalevi Kontinen / Suomen Yhdyspankki Oy
Ilmari Pietarinen / Liikenneministeriö
Olli Sulander / Active Marketing Finland
Kalle Sääskilahti / Suomen Osuuskauppojen keskuskunta
Sakari Virtanen / Suomen Suoramarkkinointiliitto ry

Lausun lämpimät kiitokset edellämainituille henkilöille, jotka 
kiireistään huolimatta uhrasivat minulle aikaansa.

Erityisen lämmin kiitos kuuluu tutkielman ohjaajalle, Helsingin 
kauppakorkeakoulun vs. apulaisprofessorille Niilo Homelle. En voi 
kylliksi kiittää häntä siitä korvaamattomasta avusta, jota olen 
häneltä saanut tutkielmaani tehdessä virinneissä ongelmissa.

Helsingissä, 19.huhtikuuta 1993

Mariikka Lumento
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1
JOHDANTO

1.1
Tutkielman taustaa

Tutkielman aihealueena on vähittäiskaupan rakennemuutos. Raken
nemuutokseen vähitäiskaupan kentässä vaikuttaa osaltaan myymälä- 
ttömän vähittäiskaupan kasvu kuluttajien ostokanavana. 
Myymälätöntä vähittäiskauppaa on kaikki sellainen myyntitoimin
ta, joka ei tapahdu myyjän tiloissa eli myymälässä. Myymälätön 
vähittäiskauppa jaetaan suora- ja etämyyntiin. Suoramyynnissä 
asiakas ja myyjä kohtaavat kasvotusten. Etämyynnissä myyjä on 
tuntematon. Etämyynnin uusin ja tuorein tulokas vähittäis
kaupassa on sähkömarkkinat, joka on yleisnimitys tietoverkkojen 
kautta käytävälle kaupankäynnille.

Sähkömarkkinoita hyödyntääkseen kuluttaja tarvitsee kotitieto
koneen ja modeemin. Yleisen tietoverkon kehittäjät luottavat 
toiminnan kasvuun ja ovat innostuineita sähköisen viestimen 
tuomista mahdollisuuksista. Todella uuden ja yhteiskunnan raken
teita mullistavan vähittäiskaupan muodon tutkiminen tuntui mie
lenkiintoiselta. Yleisen tietoverkon palveluvalikoima on vielä 
kehitysasteella, joten juuri nyt on ajankohtaista tutkia, mihin 
suuntaan kehitystyön tulisi painottua. Tutkielma tuottaa hyödyl
listä tietoa sekä tietoverkon rakentajille ja sitä edistäville 
organisaatioille, sekä palveluntuottajille vähittäiskaupan alu
eella.

Tutkielman kohdeilmiöstä, sähkömarkkinat, on aikaisempia tutki
muksia tehty vähän. Tampereen yliopiston taloustieteen laitok
sella on tietoverkkopalveluita koskevia tutkielmia tehty kaksi, 
mutta näkökulma on eri.1 Tutkielma pohtii sähkömarkkinoiden

^itva Mäenpään (1987) tutkielma "Videotex-pohjaisen tietopalvelun 
omaksumisprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät." käsitteli video- 
tex-palvelun omaksumista yrityksessä. Mäenpää tutki "Kymppi- 
kanavaa", joka on yritysten tietopalvelukanava Tampereen alueella. 
Olavi Nolteen (1992)tutkielma "Tietoverkkopalvelu (TeleSampo) yri
tyksen tietolähteenä." käsittelee niinikään yritykselle suunnattua 
tietoverkkopalvelua.
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mahdollisuuksia liikkeenjohdon näkökulmasta. Kuluttajien näkö
kulmaan ei tässä tutkielmassa ole otettu kantaa. Kuluttajien 
mielipiteet ovat tärkeitä, mutta kuluttajatutkimus ei ehkä vielä 
ole ajankohtainen, sillä kyselyssä tavallinen kansalainen saat
taa joutua täysin vieraan ongelman eteen. Jos haastateltavalla 
henkilöllä ei ole oikeaa käsitystä, mistä puhutaan, ei vastaus
ten tulkintakaan ole mielekästä. Kuluttajien mielipiteet ovat 
hedelmällisempiä hieman myöhemmin, kun järjestelmä on tullut 
tutummaksi ja opitaan enemmän sen mahdollisuuksista. Kirjalli
suutta aiheesta on vielä vähän ja sekin vanhentuu nopeasti. 
Tietolähteenä on käytetty lähinnä sanoma-, aikakausi- ja ammat- 
tilehtiä. Vaikka kehitys on nopeaa, peruslähtökohdat sähkömark
kinoiden kasvulle pysyvät samoina. Eli miten kotitietokone toi
mii kuluttajan ostoskanavana, minkätyyppisiä palveluntuottajia 
ja asiakkaita tälläinen järjestelmä houkuttelee mukaan. Vähit
täiskaupan rakennemuutosteorioiden käsittely perustuu pitkälti 
Brownin (1987) artikkeliin, joka puolestaan pohjautuu laajaan 
lähdeaineistoon ja tutkimusmateriaaliin.

1.2
Tutkielman tavoitteet

Vähittäiskaupan rakennemuutosta Suomessa tarkastellaan lyhyesti 
toisessa luvussa, jossa vähittäiskaupan eri muotojen kasvua ja 
kehitystä seurataan viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Luku kolme 
selvittää myymälättömän vähittäiskaupan eri ilmentymiä Suomessa, 
jotta sähkömarkkinoiden paikka hahmottuisi vähittäiskaupan ken
tässä. Luvussa neljä luodaan lyhyt katsaus muiden maiden tie
toverkkojärjestelmiin. Neljän maan kokemukset antavat arvokasta 
tietoa järjestelmän kehittämiselle kotimaassa. Sähkömarkkinathan 
ei kykene kehittymään ilman valtakunnallista suunnitelmaa, sillä 
sähkömarkkinat edellyttää toimiakseen maan kattavaa tietoverkos
toa. Myös laitteistot ovat kansainvälisiä. Sähkömarkkinoiden 
kehitys ja muotoutuminen riippuvat maan ominaisuuksista ja kulu
tustottumuksista, minkä vuoksi toisen maan malli ei ole suoraan 
kopioitavissa toiseen. Luku viisi pyrkii selvitämään Suomen 
tilanteen tietoverkkopalveluiden osalta sekä arvioimaan tietojen 
perusteella kehitysnäkymiä.
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Luvussa kuusi esitellään ne teoreettiset keskustelut, joihin 
teoreettinen viitekehys perustuu. Teoreettinen viitekehys raken
tuu vähittäiskaupan rakennemuutosteorioista, joista kaksi on va
littu sähkömarkkinoiden kehityksen ennustamiseen. Kolmas uuden 
järjestelmän kehityksen ennustamiseen soveltuva teoria on inno
vaatioiden diffuusio. Teoreettinen viitekehys pyrkii selvittä
mään sähkömarkkinoiden kehitystä kolmesta eri lähtökohdasta. 
Ensin tarkastellaan sähkömarkkinoita suhteessa muihin vähittäis
kaupan muotoihin. Toinen lähtökohta ottaa mukaan aikaperspektii
vin ja pyrkii ennustamaan kehitystä ajan suhteen. Kolmas tarkas
telutapa ottaa kehitysennusteeseen mukaan kuluttajat. Ympäristö- 
teorioiden lähtökohdat ovat pohjana sähkömarkkinoiden ympäristö- 
analyysille, joka pyrkii ottamaan ennusteessa huomioon ulkoiset 
seikat.

Luvussa seitsemän yhdistetään kahden edellisen luvun pohdinta 
teoreettiseksi viitekehykseksi. Empiirinen tutkimus suoritetaan 
kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa aineisto kootaan asiantun
tijoita haastattelemalla. Tutkielman empiirisen aineiston ana
lysoinnin jälkeen tutkielma pyrkii antamaan selkeän vastauksen 
tutkimusongelmaan:

Millainen on sähkömarkkinoiden tulevaisuudenkuva myymälättömän 
vähittäiskaupan muotona Suomessa?

1.3
Tutkielman rajaukset ja keskeiset käsitteet

Tutkielma keskittyy sähkömarkkinoiden tutkimiseen myymälättömän 
vähittäiskaupan muotona. Vähittäiskaupalla tarkoitetaan tässä 
tutkielmassa kauppaa, joka suuntautuu lopulliselle kuluttajalle. 
Myymälätöntä vähittäskauppaa oleva suoramyynti käsitellään lyhy
esti, sillä sähkömarkkinat on yksi etämyynnin muodoista. Etä
myynnin kanavia tarkastellaan siitä näkökulmasta, mistä asiakas 
saa kimmokkeen ostaa kotonaan tuotteita (puhelinmyyjä, tele
visiomainos, postikuvasto, tietokonepalvelukanava). Kotiin vä
littyvän mainoksen on mahdollistettava vuorovaikutteisuus, ja 
asiakkaan on kyettävä ostamaan/tilaamaan tuote kotonaan sähköis
ten välineiden ja postin välityksellä näkemättä myyjää.
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Sähkömarkkinat on tässä tutkielmassa yleisnimitys tietoverkkojen 
kautta käytävälle kaupankäynnille. Palveluntuottajalla tarkoite
taan yritystä, joka käyttää tietoverkkoa oman tuotteensa ja/tai 
palvelunsa markkinointi- ja jakelukanavana (Telemaattiset palve
lut 1991, 35). Muut aihealueeseen liittyvät käsitteet määritel
lään asianomaisessa tekstiyhteydessä. Tutkielma tarkastelee tie
toverkon kautta tapahtuvaa ostamista ja myymistä vain yksityi
sille kuluttajille. Kaupankäynniksi luetaan myös pelkkä tilaus 
tietoverkon kautta, jolloin maksu tapahtuu muualla kuin tieto
verkossa.

Sähkömarkkinoiden kehitystä tarkastellaan Suomen rajojen sisä
puolella. Tässä tutkielmassa ei oteta kantaa muiden maiden tule
vaisuuden suunnitelmiin tai kehitykseen, vaikka neljän maan 
malleja tarkastellaankin perustaksi Suomen sähkömarkkinoiden 
kehitysennusteelle. Tulevaisuudenkuvan ennustamisessa on tarkas
telun ulkopuolelle jätetty pessimistinen vaihtoehto, jonka mu
kaan sähkömarkkinoiden kehitys pysähtyisi kokonaan. Tutkielma 
lähtee olettamuksesta, että sähkömarkkinat laajenevat tulevai
suudessa.
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2
VÄHITTÄISKAUPAN INSTITUTIONAALINEN KEHITYS

Vähittäiskaupan instituutioilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa 
erilaisia vähittäiskaupan muotoja, joita ovat mm. tavaratalot, 
supermarketit, laatikkokaupat, postimyyntiliikkeet, valintamyy- 
mälät jne. Kansainvälisesti katsoen eri maiden vähittäiskauppa- 
järjestelmää yhdistää ainakin yksi asia: muutos. Home (1989, 63) 
on tutkimuksessaan erottanut suomalaisen vähittäiskaupan kehi
tyksessä 1950-luvulta lähtien neljä eri kehitysjaksoa:

1. Kaupan kasvuvaihe säännöstelyn purkautumisesta 1960-luvun 
alkuvuosiin. Kysynnän kasvu ja monipuolistuminen synnyttivät 
uusia myymälöitä ja erikoisliikkeitä. Sekatavarakaupat väistyi
vät erikoisliikkeiden tieltä. Tavaratalot ja autokauppa aloit
tivat kasvunsa, ja itsepalveluperiaatekin teki jo tuloaan.

2. Kaupan tasaantumisvaihe 1960-luvun alkupuolelta vuoteen 1968. 
Pieniä elintarvike- ja sekatavarakauppoja jouduttiin lopettamaan 
kannattamattomina etenkin maaseudulla. Myyntipinta-alaltaan 
suuret itsepalveluliikkeet menestyivät, vaikka koko vähittäis
kaupan myyntivolyymi hidastuikin.

3. Kaupan rationalisoitumisvaihe vuodesta 1968 aina 1970-luvun 
loppupuolelle. Myymäläverkko harventui nopeimmillaan 3,3 toimi
paikan päivävauhdilla. Suurten myymäläyksikköjen nousukausi 
voimistui entisestään. Tavaratalojen ja supermarkettien luku
määrä ja myyntivolyymi kasvoivat. Suuret yleismyymälät laajen
sivat lajitelmaansa, ja toimialarajat murtuivat ja madaltuivat 
rationalisoitumisvaiheen aikana. Tukku- ja vähittäiskaupan yh
dentyminen oli myös merkillepantava kehityspiirre.

4. Erikoistavarakaupan elpyminen 1970-luvun jälkipuoliskolta 
lähtien. Vähittäiskaupan koko myymälämäärän kasvuun on vaikutta
nut nimenomaan erikoistavarakauppojen (auto-, rauta-, sähkö 
tarvike-, maatalous-, urheilu-, huonekalu-, tekstiili- ja 
jalkine-, kirja- ja paperi-, valokuvaustarvikkeiden kauppa jne.) 
lisääntyminen.
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Toimialarakenteen muuttuminen, toimipaikkojen vähentyminen, 
itsepalveluperiaatteen yleistyminen, myymäläkoon kasvu, toimin
nan liiketaloudellinen järkiperäistäminen, pyrkimys keskusta- 
tai taajama-alueille sekä kaupparyhmittäinen keskittyminen ovat 
Homeen (1989, 68) mukaan olleet suomalaisen vähittäiskaupan 
keskeisimmät kehityspiirteet.

Kaupan Keskusvaliokunta (Kaukeva) on tilastoinut päivittäistava
ramyymälöiden myyntiä ja lukumäärää, mutta vastaavia tilastoja 
ei ole tehty postimyynnistä tai muusta myymälättömästä vähit
täiskaupasta . Taulukkoon 1 on kerätty Suomen päivittäistavara- 
myymälöiden myyntimarkat, ja taulukko 2 kertoo päivittäistavara- 
myymälöiden lukumäärän. Molemmat taulukot ovat vuosilta 1985- 
1991.

Taulukko 1
Päivittäistavaramyymälöiden myynti myymälä tyypin mukaan 1985- 
1991 (mmk)

-85 -86 -87 -88 -89 -90 -91*
MYYMÄLÅTYYPPI
Automarketit 1631 1782 1988 2379 2824 3410 4471Tavaratalot 5258 5130 5557 5855 5757 5945 5349Supermarketit 10897 12444 13497 14788 16462 18412 20256Valintamyymälät 14147 14600 14363 14962 16390 16450 16693Palvelumyymälät 1670 1455 —
Erikoismyymälät 654 668 —
Kauppahal1imyym. 274 292 — _
Pien- ja erik. - - 3307 3169 2813 2673 2366Myymäläautot javeneet 734 704 675 650 635 570 538
YHTEENSÄ 35265 37075 39387 41803 44881 47460 49673======================= nnnnиnn nиniinn n n n ii n n n============= il1nnnn

Lähde: Kaukeva 1986-1991
* Suomen Päivittäistavarakauppayhdistys 1992
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Taulukko 2
Päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä myymälätyypin mukaan 1985-1991

-85 -86 -87 -88 -89 -90 -91*
MYYMÄLÄTYYPPI
Automarketit 33 34 37 44 50 57
Tavaratalot 371 316 309 287 257 241
Supermarketit 820 888 919 967 989 1027
Valintamyymälät 4405 4259 3458 3364 3544 3366
Palvelumyymälät 1929 1620 - - — —

Erikoismyymälät 639 591 - — — —

Kauppahallimyym. 360 349 - - — —

Pien- ja erikoisin. - 2967 2663 2263 2006
Myymäläautot ja
-veneet 450 397 370 353 317 285
YHTEENSÄ 9007 8454 8060 7678 7420 6982 6403

Lähde: Kaukeva 1986-1991
*Suomen Päivittästavarakauppayhdistys 1992

Automarkettien ja supermarkettien kehitys on sekä myynnin että 
määrän osalta noussut tasaisesti. Tavaratalojen myynti on vasta 
vuonna 1991 kääntynyt laskuun, ja tavaratalojen määrä on laske
nut tasaisesti vuodesta 1984. Myös valintamyymälöiden määrä on 
hitaasti laskenut, mutta myynti on noussut. Palvelu-, erikois- 
ja kauppahallimyymälöiden määrä ja myynti on laskenut melko 
nopeasti vuodesta 1984. Vuonna 1987 nämä myymälätyypit yhdistet
tiin pien- ja erikoismyymälöiksi Kaukevan tilastoissa. Myymälä- 
autot ja -veneet ovat vähentyneet nopeasti sekä myynnin että 
määrän suhteen.

Tilastokeskus ei ole tilastoinut postimyyntiä vähittäiskaupan 
toimialaksi (Tilastokeskus 1992, 54-55). Tilastokeskuksen toi
mialaluokitus on sisällyttänyt postimyyntiliikkeet tavaratalo- 
kauppaan (Tilastokeskus 1988, 114). Ainoastaan Suomen Suoramark
kinointiliitto (SSML) on tilastoinut postimyyntiä omien jäsen
tensä puitteissa. Taulukossa 3 on SSML:n tilastoimia lukuja 
postimyynnin kehityksestä. Kuviossa 1 postimyynnin kehitystä 
kuvataan graafisesti.



Taulukko 3
Postimyynnin kehitys Suomessa 1980, 1985, 1988-1991 
(vuoden 1991 hinnoin)

1980 1985 1988 1989 1990 1991

Myynti Mmk (sis.lvv) 798 1259 2060 2321 2394 2425
Myynti mk/asiakas 163 257 420 474 488 485
% vähitt.kaupasta
SSML:n postimyynti-

0, 6 0,8 1,1 1,4 1,5 1,6

jäsenten määrä kpl 13 16 20 22 23 24

Lähde: Virtanen, haastattelu
Edellisessä taulukossa ja seuraavassa kuviossa rahanarvon muutos on 
otettu huomioon elinkustannusindeksiä käyttäen.
Kuvio 1
Postimyynnin kehitys myynnin ja myynti/asiakas mukaan 
v.1980-1991

Myynti mmk Myynti mk/asiakas

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

— Myynti mmk

lähde: Virtanen, haastattelu

Vuonna 1991 perustettiin Suuret Postimyyjät -järjestö, johon kuuluvat 
Suomen kolme suurinta postimyyjää: Anttila, Hobby Hall ja Ellos. Nämä 
kolme suurinta postimyyntiliikettä kattavat 70 % Suomen koko posti- 
myynnin volyymistä (Virtanen, haastattelu). Taulukko 4 kertoo Suomen 
viiden suurimman postimyyjän liikevaihdot vuodelta 1991.
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Taulukko 4
Suomen viiden suurimman postimyyjän liikevaihto 1991

Liikevaihto
Yritys
Oy Hobby Hall Ab 
Ellos Suomi Oy 
Anttila Oy 
Oy Valitut Palat Ab 
Yves Rocher Finlande Oy

mmk
379
293
278
159 (1990) 
157

Lähde: Virtanen, haastattelu

Taantuma ja sen aiheuttama rahan niukkuus ovat osoittautuneet 
postimyyntiyrityksille edulliseksi asiaksi, sillä postimyyn
tiyritysten liikevaihto kasvoi vuonna 1992 muiden vähittäis
kaupan muotojen myyntiä enemmän. Anttilan postimyynnin liike
vaihtoverolleen nettomyynti oli vuonna 1992 371 miljoonaa 
markkaa, joka kasvoi 11 %:11a. Hobby Hall ylsi 3 % :in kasvuun. 
Markan kellutus vaikutti negatiivisesti Elloksen myyntiin, 
joka laski noin 10 prosenttia. Elloksen tuotteethan tuodaan 
Ruotsista (Kauppalehti 22.1.1993).

Päivittäistavaramyymälöiden määrän väheneminen lisää välimat
koja asiakkaisiin, jolloin sähkömarkkinoiden kehittymisen 
edellytykset paranevat. Laajat itsepalvelumarketit pyrkivät 
tehokkuuteen, jolloin kiireinen ympäristö tuntuu epämiellyttä
vältä. Kotiostamisen viihtyisyyden ja rauhallisuuden tarjoami
sella saatetaan houkutella osaa kuluttajista. Sähkömarkkinoi
den kannalta postimyynnin kehitystä voidaan pitää suuntaa- 
antavan, sillä ostamistapa kuluttajan kannalta on hyvin saman
lainen.
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3
SÄHKÖMARKKINAT MYYMÄLÄTTÖMÄN VÄHITTÄISKAUPAN OSANA

3.1
Myymälätön vähittäiskauppa

Vaikka suurin osa tuotteista ja palveluista myydään edelleen 
liiketilojen kautta, myymälätön vähittäiskauppa (nonstore-retai- 
ling) on kasvanut nopeammin kuin perinteinen vähittäiskauppa 
myymälöissä (Kotler 1984, 573). Perinteisesti myymälättömästä 
vähittäiskaupasta puhuttaessa siihen luetaan kuuluvaksi auto- 
maattimyynti, postimyynti ja suoramyynti (Stern & El-Ansary 
1992, 46). Hardy ja Magrath (1988, 245-248) käsittelevät myymä- 
Iättömän vähittäiskaupan muotoina automaatteja, puhelinmarkki- 
nointia, postimyyntiä, ovelta-ovelle -myyntiä ja suoramarkkinoi
ntia. Rapp ja Collins (1990, 212) jakavat suoramarkkinoinnin 
kahteen luokkaan: asiakassuhdemarkkinointiin ja suorien tilaus
ten markkinointiin. Asiakassuhdemarkkinoinnin tärkein tavoite on 
vähittäismyynnin stimulointi rakentamalla suora suhde asiakaseh- 
dokkaisiin ja asiakkaisiin heidän kotonaan. Suorien tilausten 
markkinointi taas eroaa asiakassuhdemarkkinoinnista siinä, että 
sen tulot riippuvat ensisijassa kotoa tehdyistä ja kotiin kanne
tuista ostoksista. Suoramarkkinoinnin välineitä ovat mm. suora- 
ja ulkomainonta, puhelinmarkkinointi, postimyynti, asiamies- ja 
suoramyynti sekä sähköiset viestimet kuten radio, televisio, 
kaapeli-TV, videokasetti ja tietoverkot (Virtanen, haastattelu). 
Näiden kanavien lisäksi suorien tilausten markkinointikanavina 
voidaan pitää sanoma- ja aikakausilehtiä. Kuviossa 2 esitellään 
myymälätön vähittäiskauppa, joka jaetaan suoramyyntiin ja etä- 
myyntiin. Suoramyynnissä asiakas ja myyjä tapaavat jossakin 
muualla kuin myyjän toimipaikassa. Etämyynti on "kasvotonta" 
vähittäiskauppaa, jossa asiakas ja myyjä eivät kohtaa.
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Kuvio 2
Myymälätön vähittäiskauppa

MYYMALATON VÄHITTÄISKAUPPA

Ovelta-ovelle-
myynti

 Myynti kutsut

Bussi-ja laivamatka- 
myynti

Muut

(Postimyynti () (Telemarkkinointi j)

Suoraposti Puhelinmarkkinointi

Lu ettei o myynti

Erikoispostitilaus- 
myynti 

Televisiomyynti

Radiomarkkinointi

Mainosmyynti 
lehtien välityksellä

Sähkömarkkinat

Muut

Lähde: mukaellen Virtanen, haastattelu

3.1.1
Suoramyynti

Suoramyynti on tuotteiden, palveluiden yms. hyödykkeiden 
tarjoamista asiakkaan toimipaikassa, asiakkaan kotona tai muual
la kuin myyjän toimipaikassa (Virtanen, haastattelu). Tämän 
myyntimuodon haittoina on sen kalleus; myyntimiesten provisiot, 
palkkaus, johtaminen ja motivointi. Maantieteellisesti hajal
laan sijaitsevien asiakkaiden saavutettavuus on ongelmallista 
suoramyynnin keinoin (Ahola 1989, 32).



3.1.2
Etämyynti

Etämyynti on liiketoimintaa, joka tapahtuu myyjän ja asiakkaan 
tapaamatta siten, että asiakas tilaa tavaran saamansa luettelon, 
esitteen tai muun tarjouksen perusteella joko postin, puhelimen 
tai sähköisen viestimen välityksellä. Tavarat toimitetaan asiak
kaalle yleisimmin postitse (Virtanen, haastattelu).

Postimyynnissä tarjous putoaa postiluukusta suorakirjeenä, luet
telona, painettuna mainoksena. Kirjetarjous on nopea, ja kir
jeessä voidaan välittää paljon tietoa pienessä tilassa. Osoit- 
teellisen postin haittapuolena on sen kalleus; osoiterekisterit 
ja niiden ajankohtaisuus ja postimaksut (Ahola 1989, 30-32).

Telemarkkinointi on markkinointia sähköisten viestimien avulla. 
Puhelin on tärkeimpiä myyntivälineitä yrityssuoramarkkinoinnin 
alueella. Puhelimen avulla saadaan moninkertainen määrä kontak
teja päivässä myyntikäynteihin verrattuna. Kuluttajasuoramark- 
kinoinnissa puhelinta käytetään eniten aikakausilehtien tilaus- 
myynnissä. Puhelinta voidaan myös käyttää kohdistetusti ja edel
täkäsin laaditun suunnitelman mukaisesti. Suomessa on noin 
24 telemarkkinointiyritystä, jotka toimivat sekä kuluttaja- että 
yrityssuoramarkkinoinnin alueella ja tekevät vuosittain noin 
kaksi miljoonaa tarjoussoittoa. Puhelinmarkkinoinnin kiistaton 
etu myyjän kannalta on paitsi sen mitattavuus myös lopputuloksen 
nopea ennakoitavuus. Lisäksi vuoropuhelu kohderyhmän kanssa 
kertoo syyt kieltäytymisiin, jolloin tarjousta tai peräti kohde
ryhmää voidaan muuttaa tuloksen parantamiseksi (Ahola 1989, 32- 
33).

Vuonna 1987 saatiin Suomeen ns. free phone -järjestelmä, jossa 
kuluttaja voi soittaa kaukopuheluita vastaanottajan laskuun ja 
maksaa vain paikallispuhelun hinnan. Suomessa on muutaman vuoden 
ajan ollut mahdollista kytkeä televisiomainonta ja free phone - 
puhelinpalvelu toisiinsa, mutta tämän mahdollisuuden käyttö on 
on vasta aluillaan. Perusvaatimus toimivalle vuorovaikutteiselle 
puhelimella näppäilemällä tapahtuvalle ostotoiminnalle on 24 
tuntia auki oleva televisiokanava. Lisäksi se vaatii digitaali
set puhelinkeskukset, jotta puhelumassat pystytään välittämään
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(Ahola 1990, 9-12). Kolmoskanavan "Ostoskanava" aloitti syys
kuussa 1992. Esikuvana on Yhdysvallat, jossa Home Shopping - 
kanavat pyörittävät tuote-esittelyjä ympäri vuorokauden. Liikku
van kuvan avulla myydään melkein mitä vain; vaatteita, viihde- 
elektroniikkaa, autoja, koulutusta, lomakohteita, asuntoja ja 
pölynimureita (Honkanen 1992).

Radiomarkkinointi on myös yleistyvä etämyynnin muoto. Radion 
avulla markkinointi on edullisuutensa ja maantietellisen kohdis- 
tettavuutensa ansiosta varteenotettava väline tulevaisuudessa. 
Sitä voidaan käyttää kuten televisiota palautteen tullessa puhe
limitse (Ahola 1989, 35). Radio voi myös täydentää tai korvata 
esimerkiksi puhelimella tai kirjeellä tehtävän tarjouksen (Ahola 
1990, 12).

Sähkömarkkinat on etämyynnin uusin muoto. Ostaminen vaatii koti
tietokoneen, modeemin ja tietoliikenneohjelman.

3.2
Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinat on yleisnimitys tietoverkkojen kautta käytävälle 
kaupankäynnille. Kaupankäynti pitää sisällään tavaroiden ja 
palvelujen myymiseen ja ostamiseen liittyvää tuote- ja hintatie
tojen vuorovaikutteista välittämistä sekä itse kaupankäyntiä tai 
asiointia tietoverkon kautta (TeleSampo 1990, 60). Yleisen tie
toverkon työvaliokunnan mukaan TELMO-peruspalveluita ovat sähkö
postit, sähköiset puhelinluettelot ja sähkömarkkinat. Sähkömark
kinapalvelulla ymmärretään eräänlaista toria tai julkista kaup
papaikkaa, jolle on luonteenomaista kauppatapahtumien hoitokyky, 
kuten:
* tiedon saaminen tarjonnasta ja tuotteista
* tarjousten ja hintatietojen välitys
* toimitusehtojen luominen
* tilaus- tai varaustapahtumien hoito
* tavaran/palvelun jakelu tai toimittaminen
* maksaminen
Esimerkkinä voidaan mainita tuotteen tilaaminen kotiin lähikau
pasta tai postimyyntiyrityksestä (Telmo 1992, 52-55).
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Sähkömarkkinat on periaatteessa hyvin laaja kokonaisuus. Loppuun 
saakka toteutettuna se merkitsisi melkoista mullistusta kaupan
käynnin menettelyihin, jopa jakeluverkoston rakenteisiin. Lii
kenneministeriö (1989, 70) määrittelee yleisen tietoverkon seu
raavasti: tietotekniikka-avusteiset tieto-, asiointi- ja vies
tintäpalvelut sekä välineet ja menetelmät, joiden avulla nämä 
palvelut ovat kaikkien saatavilla koko maassa kohtuullisin ja 
mahdollisimman yhdenmukaisin ehdoin. Näin ollen nyt käynnissä 
olevat hankkeet voivat olla vain vähäistä alkua sille, mitä on 
tulossa. Toisaalta on tärkeää, että perustan suunnittelu ja 
kehittäminen aloitetaan nyt. Ulkomaiden kokemuksista tulisi 
kerätä ja ottaa niistä opiksi. Se, mitkä palvelumahdollisuuk
sista toteutuvat käytännössä, määräytyy pääosin yritysten mie
lenkiinnosta. Kansalaisten sähkömarkkinoiden puitteet ovat kui
tenkin jo olemassa (Liikenneministeriö 1989, 2). Ns. sähkömark- 
kinapilotti, jonka tavoitteena oli konkreettisten kokemusten 
hankkiminen palvelujen tuottajille sähköisestä markkinapaikasta, 
käynnistyi marraskuussa 1991 osana Telmo-projektia. Pilotin 
johtopäätöksenä sähkömarkkinoiden kehittämisestä voidaan esittää 
seuraavia oletuksia (Telmo 1992, 56).
* On syytä edistää kilpailevia sähkömarkkinahankuitenkin niin, 
että erilaiset jakelukanavat eivät pyri rajoittamaan käyttäjil
tään pääsyä näihin palveluihin (yhdysliikennevaatimus).
* Palveluntuottajien kesken tarvitaan tiivistä yhteistyötä, 
jotta palvelut saataisiin riittävän laadukkaiksi.
* Jatkuva kansainvälisten hankkeiden seuranta on tärkeää, jotta 
parhaita piirteitä voitaisiin helpommin soveltaa Suomen koke- 
luihin

3.2.1
Sähkömarkkinoiden vaatimukset vähittäiskaupassa

Varteenotettavan haasteen luominen nykyiselle myymäläjärjestel
mälle edellyttää, että uusi systeemi osoittaa olevansa parempi 
tai ainakin tasavertainen toiminnoissaan; tuotemarkkinoinnissa, 
ostoissa ja jakelussa. Pelkät tekniikan luomat mahdollisuudet 
eivät riitä, vaan niiden on myös toimittava riittävän joustavas- 
ti ja luotettavasti kaupallisessa käytössä. Kuviossa 3 esitel
lään Daviesia ja Reynoldsia (1988, 14) mukaillen sähkömarkkinoi
den vaatimukset kaupankäynnin eri vaiheissa.
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Kuvio 3
Sähkömarkkinoiden tekniset vaatimukset vähittäiskaupassa

TASO TYYPPI TEKNISET VAATIMUKSET KORVATTAVA OSA
MARKKINOINTI:
I Tuotekuvaus näyttöpääte tekstin ja 

videokuvan näyttöön
II Tuotearviointi interaktiivisuus ei 

välttämätöntä
Nykyiset mainos- ja 
markkinointimediat

III Tuotteen
saatavuus

kyky pitää tiedot 
ajantasalla

OSTO:
IV

V

Tuotteen tilaus

Maksu

vaatii tiedonkulku- 
verkoston
vaatii turvatun tieto
verkon ja turvallisen 
maksuj ärjestelmän

Perinteinen 
kaupassakäynti ja 
tavaroiden maksutavat

JAKELU:
VI Jakelu sähkömarkkinoita varten 

suunniteltu automatisoitu 
varasto- ja jakelujärjes
telmä Vähittäiskauppa

VII Palvelu vaatii tiedonsiirto- ja 
neuvontaverkoston

Lähde: mukaellen Davies & Reynolds 1988, 14

Kuvio 3 havainnollistaa sähkömarkkinoiden asteittaisen kehityk
sen kohti vähittäismyymälän tasoisen palvelun tarjontaa. Pelkkä 
markkinointi ei sinänsä vielä tarjoa kotiostamisen mahdollisuut
ta, mutta tilauksen tekoa tietoverkon kautta voidaan jo pitää 
myymälättömänä vähittäiskaupankäyntinä.

Tietoverkkojen kehittäminen edistää myös muita palvelumuotoja. 
Tietoverkkojen tarjoamista palveluista käytetään nimitystä tele
maattiset palvelut tai tietoverkkopalvelut. Tietoverkot tarjoa
vat monenlaisia palveluita: peruspalvelut (sähköposti, sähköiset 
puhelinluettelot, sähkömarkkinat), asiointipalvelut (pankki-,
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aikataulu- ja matkailupalvelut sekä julkishallinnon asiointi) ja 
tietopalvelut (Telmo 1992, 51). Näistä sähkömarkkinoilla tapah
tuvan vuorovaikutteisen telekaupan edistynein järjestelmä on 
teletietopalvelu.

3.2.2
Teletietopalvelu (videotex)

Teletietopalvelu (videotex) on tekniikka, jolla tieto siirretään 
palvelutietokoneelta tietokonepäätteelle. Monissa maissa video
tex- termi käsitetään laajemmin kuin Suomessa eli sähköisten 
verkkojen ja palvelujen yleisnimeksi. Suomessa puhutaan tieto
verkkopalveluista, kun tarkoitetaan kaikkia sähköisen verkon 
palveluita (Telmo 1992, 4). Teknisesti teletietopalvelu on tele- 
palvelumenetelmä, jossa käyttäjä joko mikrotietokoneen, tele
vision tai erillisen videotex-päätteen ja puhelimen välityksellä 
saa yhteyden erilaisiin tietopalveluihin ja -pankkeihin. Tele
tietopalvelu mahdollistaa yksinkertaisen vuorovaikutteisen yh
teyden erilaisiin tietojärjestelmiin. Käyttäjä pääsee haluamiin
sa tietojärjestelmiin kiinni ilman tietotekniikan syvällistä 
tuntemusta. Videotex-verkkoon on siis mahdollista päästä kolmel
la eri tavalla. Alunperin järjestelmä kehitettiin liitettäväksi 
tavalliseen televisiotekniikkaan. Soveltuvampi tapa on kuitenkin 
liittyä verkkoon joko erillisen videotex-päätteen ja puhelimen 
tai tavallisen mikron välityksellä (Uudistuva konttori 1988). 
Mikrotietokone liitetään modeemin avulla puhelinverkkoon (kuvio 
4). Modeemin ensisijaisena tehtävänä on muuttaa tietokoneelta 
lähtevä digitaalinen signaali analogiseksi ja päinvastoin (Tele
maattiset palvelut 1991, 19).



Kuvio 4
Mikrotietokoneen liittäminen posti- ja telelaitoksen videotex- 
verkkoon.
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mikrotietokone, jossa:
- videotexohjelma tai 

ASCII-paate-emuleettoriohjelma

puhelinliittymä q ~p 

modeemi I M I
75/1200, 1200/1200 

300/300, (2400/2400)

yleinen puhelinverkko vldeotexverkko palvelutietokoneet

Lähde: Uudistuva konttori 1988

Järjestelmän käyttö on yksinkertaista. Toiminnot perustuvat 
lähinnä numeroilla annettaviin komentoihin, mitään erillistä 
komentokieltä ei tarvita. Tietoverkkopalvelut, ja siten myös te
letietopalvelu, voidaan luokitella avoimiin ja suljettuihin pal
veluihin. Avoimesta palvelusta käytetään usein myös nimitystä 
kioskipalvelu. Kioskipalvelu on tietoverkkopalvelu, jonka käyt
tämiseen ei tarvita erillistä sopimusta palveluntuottajan kanssa 
eikä myöskään käyttäjätunnusta. Kioskipalvelujen käyttö on 
yleensä anonyymiä ja tunnuksetonta, ja niiden käyttö laskutetaan 
puhelinlaskussa. Suljetun palvelun (esim. pankkipalvelun) käyttö 
edellyttää käyttäjätunnuksen hankkimista palvelun tuottajalta. 
Myös palvelukanava voi olla joko avoin tai suljettu (Telemaatti
set palvelut 1991, 10).
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3.3
Tiivistelmä

Tietoverkkojen kautta asiointi on myymälättömän vähittäiskaupan 
kehittynein muoto. Sen kehittely Suomessa on vasta alussa. Tek
niikka, jonka avulla tietoverkkoja hyväksikäyttäen voidaan yli
päätään asioida, on nimeltään teletietopalvelu. Teletietopalvelu 
ymmärretään Suomessa vain tekniikaksi, joka mahdollistaa sähkö
markkinoiden olemassaolon. Yleinen tietoverkko on välttämätön 
osa tätä vähittäiskaupan muotoa, mikä tekee aiheen tutkimisen 
monisärmäiseksi ja samalla mielenkiintoiseksi. Seuraavassa lu
vussa tarkastellaan lähemmin neljän eri maan ratkaisuja tieto
verkkojen kehittämisessä, jotta idea saadaan konkretisoiduksi.
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4
TIETOVERKKOJEN KEHITYS ERI MAISSA

Seuraavassa käsitellään neljän maan tietoverkkohankkeita, tieto
verkkojen käyttöä sekä saatuja kokemuksia. Ulkomaisten teletie
topalvelujen kehityksen tunteminen on välttämätöntä Suomen kehi
tyksen ennustamiseksi, sillä laitteiden, ohjelmistojen ja tek
niikoiden kehitys on kansainvälistä. Seuraavassa tarkastellaan 
Englannin, Ranskan, Ruotsin ja USAn tietoverkkohankkeita. Eng
lanti on mukana teletietopalvelun kehittäjämaana. Ranskan malli 
tietoverkkojen kehittämisessä on ollut esikuva monille; mallia 
voisi luonnehtia kansalliseksi, julkiseksi ja yhtenäiseen jär
jestelmään tähtääväksi. Suomen kannalta on mielenkiintoista tar
kastella tilannetta naapurimaassa Ruotsissa, jonka kanssa Suomen 
kehitys on usein mennyt samaan suuntaan. Yhdysvaltojen Prodigy- 
palvelu on syytä esitellä sen vuoksi, että se on ensimmäinen 
vakavasti otettava yritys levittää monipuolinen joukko tieto
verkkopalveluja kotitalouksiin koko Yhdysvalloissa.

4.1
Englannin Prestel

Videotex kehitettiin British Telecomin tutkimuslaboratoriossa. 
Koemarkkinoinnin jälkeen aloitettiin julkinen videotex-palvelu, 
Prestel, vuonna 1979. Tekniikka liitti toisiinsa kaksi yleistä 
kodin laitetta: puhelimen ja television. Tältä pohjalta odotet
tiin massamarkkinoita, mutta toisin kävi. Kotikäyttäjät eivät 
olleet halukkaita investoimaan laitteisiin. Todella houkuttele- 
vat palvelut puuttuivat, ja veloitusmenettelykin oli monimut
kainen. Vuonna 1988 Prestelillä oli noin 80.000 rekisteröityä 
käyttäjää. Käytön viimeaikainen kasvu ei ole ollut erityisen 
voimakasta. Yli puolet käytöstä on yrityskäyttöä. Palvelun tuot
tajia on 1200. Prestelissä pyritään tarjoamaan valituille kohde
ryhmille erikoispalveluja, kuten CitiService-talousinformaatio, 
Homelink -kodin pankkipalvelu, Farmlink maataloudelle, Micronet 
kotitietokoneille, Prestel Travel Services -matkailupalvelut ja 
Prestel Education oppilaitoksille. Vaikka Prestelin menestys on 
kotimaassaan ollut suhteellisen vähäinen, on sillä ollut uraa



26
uurtava rooli. Kaikki videotex-järjestelmät ovat Prestelin muun
nelmia (Liikenneministeriö 1989, 19).

4.2
Ranskan Teletel-verkko ja Minitel-pääte

Yleisenä yleisön käytettävissä ja käytössä olevana teletietopal- 
veluverkkona Ranskan Teletel-järjestelmä on johtava maailmassa. 
Se ei ehkä ole teknisesti edistynein, mutta se on levinnein. 
Järjestelmää varten kehitettyä yksinkertaista Minitel-päätettä 
on jaettu yli 4 miljoonaa kappaletta, joista valtaosa on melko 
säännölisessä käytössä (arviot vaihtelevat 60-85 prosenttiin). 
Päätelaitteena voidaan myös käyttää tietoliikennevalmiuksin 
varustettuja mikrotietokoneita, joita on Teletel-käytössä noin 
100.000 (Liikenneministeriö 1989, 19).

Käyttö kattaa koko maan, ja 3/4 käyttäjistä on kotitalouksia. 
Ranskan telelaitos on arvioinut, että joka kolmannella ranska
laisella on pääsy Teletel-palveluun joko kotoa tai työpaikalta. 
Teletel-verkon kehittäminen liittyy suurisuuntaisiin teollisuus- 
ja telepoliittisiin päätöksiin 1970-luvun lopulla. Taustalla 
olivat huoli Ranskan ja Euroopan jäämisestä alakynteen taloudel
lisessa ja teknisessä kilpailussa USA:n ja Japanin kanssa, Rans
kan puhelinverkon yleisesti tunnustettu jälkeenjääneisyys sekä 
yleinen tarve kohottaa maan profiilia tekniikan, tieteen ja 
omintakeisen kulttuurin suurvaltana (Liikenneministeriö 1989, 
19). Ranskan ylin poliittinen johto presidenttiä myöten toimi 
uuden vision luojana ja edistäjänä (Telmo 1992, 14).

Teletel-verkon palvelut ovat pääasiassa valtakunnallisia. Tär
keimpiä ovat puhelinluettelo, paikanvaraus, asiointi ja lehtien 
uutispalvelut. Teletelin sähkömarkkinoiden ostospalvelut ovatkin 
varsin suosittuja. Esimerkiksi Ranskan suurimman postimyyntita- 
lon myynnistä 10% tapahtuu Minitelin kautta. Viestintä edustaa 
alle 20% Teletel-palvelujen käytöstä. Alueellisia ja paikallisia 
palveluja on tarjolla noin 15.000, joiden joukosta käyttäjän on 
ollut jo vaikeaakin löytää hakemaansa. Teleteliä käytetään pal
jon myös suljettuna, yrityksen sisäisenä järjestelmänä (esim. 
BMW:n varaosahuolto ja varastonhallinta). Minitel-pääte on pai
netun puhelinluettelon korvikkeena puhelintilaajalle ilmainen.
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Pääte on äärimmäisen yksinkertainen ja huokea (hinta telelai
tokselle alle 700 mk), mutta siitä kehitetään jatkuvasti osaa- 
vampia versioita. Lisäominaisuuksia ovat esimerkiksi muisti, 
toimikortin lukija ja puhelinvastaaja. Varastonhallintaa varten 
Miniteliin voi liittää juovakoodin lukijan. Myös puhesynteti
saattori on saatavissa lisälaitteena. Miniteliin käytetty 1.200 
baudin tiedonsiirtonopeus on hidas ammattikäyttöön, eikä se sovi 
myöskään tekstinkäsittelyyn poikkeavan näppäimistönsä takia. Sen 
sijaan yksikertaiseen tiedonhakuun ja viestintään se riittää 
hyvin. Myyntimiehet käyttävät paljon Miniteliä tilausten välit
tämiseen. Ranskan neljän miljoonan Minitel-päätteen käyttöaste 
on keskimäärin noin 1,5 tuntia kuukaudessa. Minitel on ollut 
hyvä liiketoimintatapa myös monelle palvelujen tuottajalle.
Uusia palveluja kehitetään Teleteliin jopa 2000 vuodessa, mutta 
entisiä lopetetaan niin, että kokonaismäärä on alkanut vakiintua 
(Liikenneministeriö 1989, 20). Teletelin taloudellinen tila ei 
kuitenkaan ole paras mahdollinen; kustannukset ovat vielä liian 
korkeat kattamaan tuotot. Suurin kustannuserä on päätteet. Uu
tuusarvon mentyä Minitelin käyttö on tuntunut liian kalliilta 
tavalliselle kuluttajalle (Newman 1990).

Ranskan ratkaisu on monessa suhteessa omalaatuinen. Keskitettyjä 
piirteitä ovat telelaitoksen erittäin vahva kehittämisote ja 
suuret investoinnit infrastruktuuriin ja tietoasemiin. Palve
luntuottajien liittyminen ja palveluasemien liittäminen verkkoon 
on kuitenkin vapaata, eikä telelaitos itse tarjoa muita palvelu
ja kuin puhelinluettelon. Näin on pyritty yhdistämään keskitetyn 
mallin ja markkinamallin etuja. Vapaa palvelutarjonta on onnis
tunut jopa liiankin hyvin, koska lähes 15.000 palvelun joukosta 
valtaosa on jäänyt täysimääräisesti hyödyntämättä (Liikennemi
nisteriö 1989, 25).

4.3
Ruotsin TeleGuide-kokeilu

Ruotsin telelaitoksella on videotex-järjestelmä, jossa on 
17.000 rekisteröityä käyttäjää. Yksityisestä aloitteesta Ruot
sissa käynnistettiin lisäksi vuonna 1987 TeleGuide-projekti, 
jonka tavoitteena on luoda kotitalouksille ja pienyrityksille
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tieto-, asiointi- ja maksupalveluja tarjoava videotex-järjestel
mä.

TeleGuide on tarkoitus kehittää kolmessa vaiheessa:
1) Pienimuotoinen kokeilu, johon osallistuu 15 palvelujen tuot
tajaa ja 100 päätettä.
2) Keskisuuri kokeilu muutamalla paikkakunnalla, mukana 100.000 
päätettä.
3) Laajennus, jolloin päätteitä tarjotaan kaikille Ruotsin koti
talouksille.

Projektiin osallistuvat Ruotsin telelaitoksen ja Televerketin 
lisäksi lehtitaloja, pankkeja, vakuutuslaitoksia, matkatoimisto
ja, kuntia jne. Projektia tukevat myös laite- ja ohjelmistotuot
tajat. Projektissa toimivia intressiryhmiä ovat johtoryhmä, 
kuluttajaryhmä, palvelun tuottajaryhmä, verkkoryhmä ja pääte- 
ryhmä. Ryhmät kokoontuivat useita kertoja vuonna 1988, ja li
säksi on järjestetty avoimia seminaaritilaisuuksia. Vuonna 1988 
sata kotitaloutta Västeråsissa osallistui pienkokeiluun, jossa 
käytettiin videotex-päätteitä (mustavalkoisia Minitel-päätteitä 
ja Saloran väripäätteitä). Käytössä oli Ruotsin telelaitoksen 
videotex-verkko. Osallistujat maksoivat käytöstään normaalin ve
loituksen mukaisesti kuitenkin niin, että kolmen ensimmäisen 
kuukauden ajalta maksettiin tukea. Västeråsin kokeilussa piti 
panostaa suunniteltua enemmän käytännön järjestelyihin ja koulu
tukseen (Liikenneministeriö 1989, 21). Kokeilun tuloksia kar
toitettiin haastatteluilla. Alun innokkaan palvelujen käytön 
jälkeen seurasi kyllästyminen, jonka jälkeen käyttö alkoi jäl
leen kasvaa vakaasti. Kokemukset palveluista vaihtelivat paljon, 
mutta menestymisen kannalta palvelujen laatu on kuitenkin avain
asia. Suosituimpia palveluja olivat puhelinnumerotiedotus, mat
kailu, postimyynti, uutiset ja tietopalvelu sekä pankki- ja 
vakuutuspalvelut. Projektia jatkaa syksyllä 1989 perustettu 
TeleGuide Scandinavia Ab. Jatkossa pyritään tarjoamaan valituil
le kohderyhmille houkuttelea palveluja. Yrityskuvan parantami
seen panostetaan voimakkaasti (mm. sponsorointi, oma lehti, 
palveluluettelo). Verkon ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii 
edelleen Televerket (Liikenneministeriö 1989, 21).
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Syksyllä 1991 kokeiltiin TeleGuide-järjestelmää myös Götebor
gissa. Malmön kunta allekirjoitti TeleGuide-laitetoimittajien ja 
kahden päivittäistavarakaupan kanssa sopimuksen, jonka perus
teella näytepäätteellä tilatut tavarat toimitetaan asiakkaille 
(Bask 1991). Tietoviikon (1992) mukaan rahapula ja uudet tekni
set ratkaisut ovat saaneet Televerketin kuitenkin jo harkitse
maan TeleGuide-hankkeen lopettamista. TeleGuiden suurin ongelma 
on sen suljettuus. Käytännössä se voi menestyä vain saamalla 
valtaosa väestöstä sen jäseniksi (Telmo 1992, 21).

4.4
Yhdysvallat - Prodigy

Yhdysvalloissa yleisölle tarjottavien tieto- ja teleavusteisten 
palvelujen kirjo on niin laaja, että sen tyydyttävä kuvaaminen 
olisi oman tutkimuksen aihe. Kehitys on kiivasta ja kilpailu 
kovaa. Laajoista ja kattavista järjestelmähankkeista uusimpia on 
IBM:n, Searsin ja yksityisten sijoittajien kehittämä Prodigy, 
jossa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, miten 
käyttäjän toimintaa päätteen ääressä voidaan yksinkertaistaa. 
Laitteena on mikrotietokone, joka järjestelmälevykkeen avulla 
soittaa automaattisesti Prodigyn palvelunumeroon. Prodigy-verkko 
vaatii jäsenyyden (10 $/kk), ja tyypillinen jäsen on kotitalous. 
Jäsenyys sisältää useita käyttöoikeuksia, sillä Prodigy suosii 
voimakkaasti kaikkien perheenjäsenten mukanaoloa tietoverkossa. 
Siten varsinaisia jäseniä Prodigy-verkossa on tällä hetkellä 
noin 600.000, mutta käyttöoikeuksia yhteensä runsas miljoona. 
Täten kotitaloudessa on keskimäärin noin kaksi käyttäjää. Käyt
täjien määrä on ollut voimakkaasti kasvava (kasvu vuonna 1991 66 
%), joskin viimeisimpien tietojen mukaan kasvu on hidastunut 
(Telmo 1992, 22-23).

Prodigy-hanke on puhtaasti kaupallinen. Toiminnan tuloista pää
osa tulee käyttömaksuista. Osa verkon tuloista tulee mainoksis
ta, joita näytetään 2-3 rivin ikkunana käyttäjille riippumatta 
siitä, missä palvelussa he sattuvat olemaan. Pelkkiä mainostajia 
on mukana lähes sata. Lisäksi verkko tarjoaa runsaasti erikois
tarjouksia ja mahdollisuuksia ostaa erikoiseduin Sears-tavara- 
taloketjun tuotteita. Mielenkiintoiseksi Prodigyn tekee se, että 
siinä on alusta lähtien kiinnitetty suurta huomiota markkinoin-
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tiin ja kiinnostuneiden kohderyhmien löytymiseen. Tyypillisinä 
käyttäjinä mainitaan:
* perheet, joissa on pikkulapsia; perheenäideille tarjotaan mah
dollisuus asiointiin kotoa käsin
* vanhukset, joiden on vaivalloista lähteä ostoksille tai asi
oimaan
* opiskelijat, jotka ovat jo tottuneet mikrojen käyttöön
* pankki- ja tietopalveluja käyttäämään tottuneet ihmiset

Palvelujen odotetaan olevan kannattavia muutaman vuoden kulut
tua, kunhan markkinoiden herättäminen ja valtaus on tehty. Vuo
den 1991 lopussa Prodigy-hanke olikin vielä noin 100 milj. dol
laria tappiolla (Telmo 1992, 23-24). Palveluita ovat ostokset, 
sanomanvälitys, rahoituspalvelut, matkailu, tietopalvelut, pe
lit, huvit, urheilu, sää, uutiset, asiantuntijapalvelut jne. 
(kuvio 5). Prodigyn ominaisuuksia ovat alhaiset, kiinteät kuu
kausimaksut ja runsas palveluvalikoima. Järjestelmä käyttää 
hyväkseen mikrotietokoneita (Liikenneministeriö 989, 23)

Kuvio 5
Prodigyn palveluvalikoima, pääjäsentely

TILAUS- JA OSTOPALVELUT PANKKIPALVELUT

TIEDOTTAMINEN, UUTISET PAIKANVARAUS, MATKAILU

SÄHKÖPOSTI, VIESTINTÄ KOULUTUS

OSAKEKAUPPA

PÖRSSIKURSSIT JA -UUTISET ASIANTUNTIJAPALSTA1

VIIHDE

Lähde: Telmo 1992, 24
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Palveluntuottajia on mukana lähes 200, joista useimmat ovat 
erittäin suuria konserneja, tavarataloketjuja, tukkukauppoja 
yms. Yhdysvaltojen mallissa hinnoittelun merkitys on suuri; 
Prodigyn kaltainen mainontaan perustuva kaupallinen ratkaisu 
saattaisi toimia Suomessakin (Telmo 1992, 25).

4.5
Tiivistelmä

Liikenneministeriö (1989, 25) on kiteyttänyt ulkomaisiin jär
jestelmiin tutustumisen jälkeen tärkeimmät näkökohdat Suomen 
kehityksen suunnittelemisen kannalta.

Jotta tietoverkko olisi yleinen ja siis yleisessä käytössä, on 
tietoisesti tähdättävä massamarkkinoiden luomiseen.

- Massamarkkinat merkitsevät ennen kaikkea huokeita ja helppo
käyttöisiä laitteita, suoraviivaisia ja yksinkertaisia teknisiä 
toteutuksia ja riittävää palvelutasoa.

- Massamarkkinoiden aikaansaaminen edellyttää poliittista tahtoa 
tai ainakin tiivistä yhteistoimintaa sekä yhden tai muutaman 
kantavan avainpalvelun, jonka varaan kokonaisuus rakentuu.

- Kehittämisessä on kannustettava innovaatioita ja hyväksyttävä, 
että parhaiten menestyvät ideat ja uudisteet lähtevät tälläkin 
alalla usein käyttäjiltä, eivät aina piirustuslaudoilta.

- Kehittämisideoiden toteutuksessa on kuitenkin oltava varovai
nen, sillä tekniset hienoudet saattavat tulla kalliiksi toteut
taa ja näin murentaa pohjan massamarkkinoilta.

- Käytön selkeys ja helppous on ehdoton edellytys sille, että 
muutkin kuin mikronharrastajat ja nuoret saadaan aktiivikäyttä
jiksi.

Edellä kuvatut ulkomaiset palvelujärjestelmät poikkeavat toisis
taan mm. sen suhteen, miten järjestelmän kehittäminen ja hallin
ta on organisoitu. Ratkaisuna voi olla tiukasti posti- ja tele-
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laitoksen hallinnassa oleva teletietopalvelu tai yksityisen 
yrityksen hoidossa oleva järjestelmä. Hanke voi myös olla sitä 
varten perustetut yhteisyrityksen hoidossa, ja sen osakkeenomis
tajina toimivat palveluntuottajat. Välttämättömät tiedonsiirto
palvelut hankitaan maan telelaitokselta, muut tarvittavat re
surssit markkinoilta. Yksityinen yritteliäisyys on varmasti 
omiaan tuomaan tietoverkkokehitykseen dynaamisuutta, mutta 
riskejä ovat palvelujen epävarma jatkuvuus sekä epäyhtenäisyys, 
varsinkin jos kilpailevia järjestelmiä syntyy useita (Liiken
neministeriö 1989, 25). Seuraavassa luvussa tarkastelun kohteena 
ovat Suomen tietoverkot ja sähkömarkkinoiden mahdollisuudet Suo
messa.



5
TIETOVERKKOPALVELUT SUOMESSA

Telemaattiset palvelut ovat luomassa uudenlaista viestintäkult
tuuria myös Suomeen. Yleisen tietoverkon kehittäminen tai ra
kentaminen ei merkitse uuden fyysisen tietoliikenneverkoston 
rakentamista. Tietojen ja palvelujen jakeluverkoston muodostavat 
valtakunnallinen puhelinverkko ja tietokoneiden välistä liiken
nettä varten rakennetut yleiset tiedonsiirtoverkot. Tietoverkon 
kustannukset johtuvat verkon palveluresurssien aikaansaamisesta 
ja ylläpidosta. Tarvitaan laitteita, järjestelmiä ja henkilöstöä 
(Liikenneministeriö 1989, 2).

5.1
Palvelukanavat

Aluksi esitellään TELMO. yleinen tietoverkkohanke, joka käynnis
tyi vuonna 1989. Valtakunnallisia, jo suhteellisen vakiintuneita 
yleisiä tietoverkkoja Suomessa ovat Telen markkinoima TeleSampo 
ja alueellisten teleyritysten Infotel. Kolmas yleinen tietoverk
ko on Keski-Suomen Tietotekniikka Oy:n ylläpitämä Keski-Suomen 
Tietoverkko.
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5.1.1
TELMO (telemaattiset monipalvelut)

TELMO oli alkujaan Liikenneministeriön ja Tietotekniikan kehit
tämiskeskuksen vuonna 1989 käynnistämä hanke, jonka tavoitteena 
oli tarjota kaikille Suomen kansalaisille, organisaatioille ja 
yrityksille yhtenäisiä tiedonsiiropalveluja ja väline kom
munikointiin Suomen eri tietoverkkojen välille. Vuonna 1989 
julkaistu esitutkimus sisälsi ehdotuksen valtakunnallisen ylei
sen tietoverkon aikaansaamiseksi ja sen edellyttämän yhteistoi
minnan perustamiseksi. Keskeinen näkemys on ollut, ettei mikään 
palveluntuottaja saa yksin aikaan riittävän suurta hanketta eikä 
pysty lisäämään ideansa tunnettuutta. Vain yhteistyön keinoin 
saadaan kehitystä nopeutettua ja tietoverkon hyödyt kansalaisil
le varmistettua. TELMO-hanke on tukenut lukuisten tietoverkko
palvelujen laadun ja saatavuuden parantamista. Keinona on käy
tetty ennen kaikkea standardointia, jonka tuloksena on syntynyt
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kattava joukko yleisen tietoverkon eri rakenneosien määrityksiä, 
toimintaehtoja, ja laatuvaatimuksia. Käyttöliittymä on keskeisin 
standardi, joka on määritelty toiminnalliseksi joukoksi tieto
verkkopalvelujen käytön minimivaatimuksia (Telmo 1992, 6-10). 
Liikenneministeriön yleisen tietoverkon hanketta jatkaa TELMO- 
niminen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa 
kotimaisten tietoverkkopalveluiden tasoa ja saatavuutta (Tele- 
Linkki 1992).

5.1.2
TeleSampo

TeleSampo on Telen rakentama ja ylläpitämä yleinen tietoverkko. 
Tele on tarjonnut tietoverkkopalveluja jo 80-luvun alusta läh
tien; nykyisessä muodossaan TeleSampo otettiin tuotantokäyttöön 
vuonna 1987. TeleSammossa on tarjolla noin 180 palvelua. Sekä 
palvelujen määrä että sisältö muuttuvat nopeasti. TeleSammosta 
saa yhteyden kahdeksaan Euroopan maan tietoverkkoon, jolloin 
palvelujen kokonaismäärä moninkertaistuu. TeleSammossa sama 
palvelu löytyy useasta paikasta. Palvelut ovat tasoltaan ja 
laajuudeltaan erilaisia; samasta palvelusta voi olla olemassa 
sekä avoin että suljettu versio (Telemaattiset palvelut 1991,
9). TeleSampo-palveluiden laajamittainen käyttö edellyttää mak
sullisen TeleSampo-tunnuksen hankkimista Teleltä. Tunnuksen 
käyttöä on perusteltu sillä, että monet viestintä-, varaus- ja 
tilauspalvelut edellyttävät käyttäjän tunnistamista. TeleSampo- 
palveluja tarjotaan yrityksille suunnattuna varsinaisena Tele
sampona ja kotitalouksille suunnattuna IltaSampona (KotiSampo- 
na). IltaSampo-palvelu otettiin käyttöön vuonna 1990. Se on 
yksityishenkilöiden ilta- ja viikonloppukäyttöön tarkoitettu 
TeleSampo-palvelu. Tele markkinoi tietoverkkopalveluja myös 
kioskipalveluina, joita on mahdollisuus käyttää suoraan puhelin
verkon välityksellä ilman TeleSampo-käyttäj ätunnusta. Tällä 
hetkellä TeleSampo-käyttäjätunnuksia on yhteensä noin 12.800 
kappaletta. Yhteydenottoja TeleSampoon tulee keskimäärin 238.000 
kpl/kk (Telemaattiset palvelut 1991, 11-12). Telesammon palve
luja käytettiin Telen tilastojen mukaan vuonna 1992 keskimäärin
5,7 minuuttia kerrallaan. Suosituin palvelu Telesammossa ovat 
pankkipalvelut, joiden osuus muista palveluista oli 50,5 %. 
Telesampoa käytettiin vuonna 1992 yhteensä runsaat 21 miljoonaa
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minuuttia, jossa vähennystä vuoteen 1991 verrattuna oli 1,9 %
(HS 5.2.1993). Yleisen Tietoverkon työvaliokunta on myöntänyt 
TELMO-liityntä- ja kytkentäpalvelun tavaramerkin ensimmäisenä 
TeleSammolle. TELMO-tavaramerkki myönnetään niille tietoverkko
palveluille, jotka täyttävät TELMO-standardit. TELMO-tavaramer- 
kin tavoitteena on auttaa käyttäjiä löytämään korkeatasoiset 
tietoverkkopalvelut sähköisten palveluiden valikoimasta (Tele- 
Linkki 1992). Telen edustajat uskovat, että Suomessa saavutetaan 
pian vaihe, jossa TeleSammon kautta tarjottavien palvelujen 
kysyntä lähtee rajuun kasvuun, kun tiedontulva kasvaa ja ajasta 
alkaa olla entistä suurempi pula.

5.1.3
Infotel

Infotel on alueellisten teleyritysten markkinoima yleinen tieto
verkko. Infotel otettiin ensimmäisenä käyttöön Helsingin Puhe
linyhdistyksen toimialueella 80-luvun puolivälissä. Infotel on 
kuitenkin jo levinnyt kaikkiin alueellisiin teleyrityksiin (52 
kpl) Suomessa. Palveluissa saattaa olla alueellisia eroja, joh
tuen kunkin alueen paikallisesta palvelutarjonnasta. Infotelissä 
palvelujen kokonaismäärä on noin 110. Infotel on avoin palvelu- 
kanava, eli sen palveluvalikkoon ja sen tarjoamiin avoimiin pal
veluihin pääsee ilman käyttäjätunnusta tai erillistä liittymis
maksua. Suurin osa palveluista on avoimia, mutta esimerkiksi 
pankkipalveluiden ja sähköpostin käyttö edellyttävät käyttäjä
tunnuksen hankkimista palvelun tuottajalta. Infoteliin saa yh
teyden ainoastaan puhelinverkon välityksellä, ja avoimien palve
lujen käyttö laskutetaan kokonaisuudessaan asiakkaan puhelinlas
kussa. Suljettuja palveluja tarjoavat yritykset (esim. Valtion 
tietokonekeskus) veloittavat erikseen palvelujensa käytöstä. 
Infotel-palvelujen käyttäjien kokonaismäärä on noin 70.000, 
joista 2/3 pääkaupunkiseudulla. Puheluja Infotel-palveluun tulee 
keskimäärin 250.000 kpl/kk (150.000 pääkaupungissa) (Telemaatti
set palvelut 1991, 14). Infotelin suosituimmat palvelut vuonna 
1992 olivat pankkipalvelut, joiden osuus palveluista oli 40,7 %. 
Infoteliä käytettiin vuonna 1992 15 miljoonaa minuuttia (HS 
5.2.1993).
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5.1.4
Keski-Suomen tietoverkko

Keski-Suomen tietoverkko on Keski-Suomen läänin alueella toimi
vien yritysten muodostama palveluverkko. Tietoverkko sai alkunsa 
vuonna 1986, kun Keski-Suomen läänin teknologiatoimikunta teetti 
esiselvityksen, jossa esitettiin alueellisen tietoverkon perus
tamista. Yleiseen käyttöön Keski-Suomen tietoverkko otettiin 
joulukuussa 1988. Tietoverkon omistaa Keski-Suomen Tietotekniik
ka Oy, jonka laitteistolla sovellus toimii. Keski-Suomen tieto
verkossa on 22 palvelua. Tietoverkon käytöstä veloitetaan puhe
linlaskun yhteydessä. Yksittäisiä käyttäjiä on noin 1000 kpl 
(Telemaattiset palvelut 1991, 6, 15).

5.2
Tietoverkkojen tilanne

Suomi tarjosi toisena maana Euroopassa (Ranskan jälkeen) tele
tietopalveluja kuluttajille. Ensimmäinen kokeilu aloitettiin jo 
vuonna 1978 (ICCP 1988, 17). Mukana silloin olivat HPY, Nokia ja 
Sanoma Oy, ja projektin nimi oli Teiset (Hokka 1987). Edellytyk
set tietoverkkotoiminnan kasvulle ovat siis hyvät. Päätelaite- 
kanta on korkeimpia maailmassa henkeä kohti mitattuina. Yleinen 
puhelinverkko on korkeatasoinen ja mahdollistaa laadukkaat yh
teydet koko maassa. Tietoverkkotoiminta on muutenkin aktiivista. 
Suomalaisen yhteiskunnan korkea toimivuusaste on suuri etu tie
toverkkotoiminnassa. Ongelmana on luonnollisesti maamme koti
markkinoiden pienuus, mikä ei salli kovinkaan monipuolista tele
maattista teollisuutta eikä teknologian peruskehitystä. Olemme 
sekä teknologian että tiedonsiirtostandardien osalta soveltajia 
ja käyttäjiä (Telmo 1992, 31).

5.3
Tietoverkkojen käytön kehittyminen

Telemaattisten palveluiden käyttö on Suomessa alkanut yleistyä 
vasta viime vuosien aikana, vaikka jo vuonna 1988 käyttäjämäärät 
osoittivat 20 %:n kuukausittaista kasvua (Pitkänen 1988). Tieto-



verkkojen tilastointi on toistaiseksi satunnaista. Kuviossa 6 
esitetään käytön kasvu käyttäen mittarina käyttötunnusten mää
rää.

Kuvio 6
Tietoverkkopalvelujen käyttötunnusten määrä vuosina 
1988- 1991 (luvuista puuttuu kioskikäyttö)
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Vuoden 1991 elokuussa oli noin 170.000 käyttötunnusta. Lisäksi 
on otettava huomioon avointen palvelujen (kioskipalvelujen) 
käyttäjät. Näiden perusteella käyttäjämäärä oli vuonna 1991 noin 
100.000 henkilöä. Näistä valtaosa käyttää Infotel-palvelua ja 
pankkipalvelua. TeleSammon käyttäjiä on noin 15.000. Kasvu on 
ollut koko ajan jatkuvaa ja nopeaa. Vuosina 1990-91 on tapah
tunut erittäin nopeaa kasvua käyttäjäksi rekisteröitymisessä. 
Käytön volyymi on kuitenkin kasvanut vain 20 %. Mukana on siis 
paljon käyttäjiä, joiden käyttötarve on satunnaista. Volyymi- 
mittari (käyttötunteja/kk) kuvaa hyvin tietoverkkojen todellista 
liiketoimintaa (kuvio 7). Sen jakautumisesta palveluntuottajien 
kesken ei ole tarkkaa tietoa (Telmo 1992, 32-33).
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Kuvio 7
Tietoverkkopalvelujen käytön määrä vuosina 1988-1991 
käyttötuntia/kk
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Viimeisimmät luvut tietopalveluiden käytön kehityksestä osoit
tavat, että käytön kasvu on laantumassa. Suomen tietoteollisuus- 
yhdistyksen kysely vuonna 1992 elokuussa paljasti, että suoma
laiset käyttivät avoimia sähköisiä tietopalveluja yhteensä 120.- 
000 tuntia kuukaudessa. Edellisvuoden vastaavaan kyselyyn ver
rattuna lisäystä oli 2.500 tuntia. Kysely lähtettiin kaikille 
Telesammon ja Infotelin palveluntuottajille. Kyselyn mukaan 
sähköisten tietopalveluiden ääressä viivyttiin vuonna 1992 kes
kimäärin 7,2 minuuttia kerrallaan, edellisvuoteen verrattuna is
tuntojen pituus on lyhenemässä (HS 5.2.1993). Keskeisimpiä tie
toverkkojen käytön kasvua edistäviä tekijöitä ovat päätelaite- 
kanta ja palveluiden tuki erilaisille päätelaitteille, kehitty
neet tiedonsiirtopalvelut ja palvelujen laatu/kustannus 
suhde. Kaikissa näissä tekijöissä on tapahtunut kehitystä viime 
vuosina (Telmo 1992, 37-38). Kotitaloustiedustelun 1990 mukaan 
kotitietokoneita on 17 %:lla kotitalouksista (n. 350.000 kappa
letta ).
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Kuvio 8
Viihde-elektroniikan omistus vuoden 1991 alussa
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Lähde: Telmo 1992, 39

Kuviosta 8 nähdään, että joukkoviestintätilaston mukaan 19 % 
suomalaisista kotitalouksista omisti mikrotietokoneen vuoden 
1991 alussa (n. 400.000 kappaletta). Suomessa uskotaan kuitenkin 
olevan noin 500.000 kotimikron käyttäjää, joista noin joka vii
dennellä on modeemi (HS 5.2.1993). Kotitietokoneen hyödyntäminen 
tietoverkkopalveluihin on kuintenkin huomattavasti vähäisempää 
kuin laitemäärät edellyttäisivät (Telmo 1992, 38).

5.4
Tietoverkkopalvelujen käytön kehitysnäkymät

Tällä hetkellä Suomessa tärkein tavoite tietoverkkotoiminnassa 
on asettaa käyttömäärien kasvu sille tasolle, että uudet palve
lut voisivat saada kannattavan käyttöasteen. Käyttöä ja saata
vuutta helpottavat toimenpiteet ovat tarpeen, jotta tietoverk
kotoiminta olisi todella laajaa ja yleistä. Tietoverkot ovat
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nykyaikaisen yhteiskunnan keskeinen rakenne. Niiden kehittämi
sestä hyötyvät sekä kansalaiset ja yritykset että koko kansan
talous. Vuosituhannen vaihteeseen saakka ulottuvissa taloussuun
nitelmissa on pyritty pitämään EY:n kustannukset kurissa paitsi 
tutkimus-ja kehitystoiminnassa yleensä sekä tietoliikenteessä ja 
standardoinnissa. Tietoverkkopalvelujen kehittämisen perimmäinen 
syy on useimmiten liiketoiminnan rationalisointi, kasvattaminen 
tai jokin tuottavuushyöty. Tietoverkkoa voidaan markkinoida 
yrityksen uutena jakelukanavana. Liiketoiminnallinen hyöty voi 
perustua esimerkiksi väliportaden poistamiseen palveluntuottaji
en ja kuluttajien välistä.

Tietoverkkopalvelujen lähivuosien suurimmat kasvunäkymät ovat 
sellaisissa toiminnoissa, jotka ovat suhteellisen tietopitoisia 
ja joiden tuottaminen palveluhenkilöstön avulla on liian kallis
ta. Hyvä esimerkki on pankkipalvelun tehostaminen siirtämällä 
käteisen rahan jakelu ja saldokyselyt itsepalveluiksi. Hyödyt 
voidaan saavuttaa myös liiketoimintojen kasvun kautta. Tietover
koilla voidaan saavuttaa tehokkaasti uusia kohderyhmiä. Perin
teinen mainonta ja suoramarkkinointi on usein kallista palve
lutapahtumaa kohti. Lisäksi oletetaan, että tietoverkkojen avul
la saatu asiakassuhde on normaalin mainonnan avulla saatua pysy
vämpi. Tähän vaikuttaa ratkaisevasti tietoverkosta saatavan 
palvelun laatu. Tärkeä hyöty kuluttajalle on kilpailun lisäänty
minen. Kilpailua voi olla sekä palveluissa että niihin pääsyä 
edistävissä kanavissa. Lähituleivaisuudessa tärkeää on lisätä 
erilaisten palvelukanavien ominaisuuksia sekä niiden yhdyslii- 
kennekykyä. Tietoyhteiskunnan ennustajat ovat kuvanneet kehitys
tä usein paikka- ja aikariippumattomuuden saavuttamiseksi. Tie
toverkot mahdollistavat kansalaisille ja yrityksille todella 
monipuoliset mahdollisuudet palvelujen aukioloon ja saatavuuden 
parantamiseen. Pitkällä aikavälillä tällainen avoimuus on tär
kein kansalaiselle koituva hyöty (Telmo 1992, 63).

Pohjaa sähkömarkkinoille muodostuu siten, että suurten organi
saatioiden sisäisten tietotekniikka-avusteisten palvelujärjes
telmien käyttöä on laajennettu alihankkijoihin ja asiakkaisiin. 
Nämä järjestelmät palvelevat ja rationalisoivat talouden valta
virtoja, kuten tukkukaupan jakelutoimintaa, suurteollisuuden 
alihankintaa, maksujen välitystä, muuta pankkitoimintaa ja va-
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kuutustoimintaa. Kun sähköinen palvelu voidaan kytkeä luonte
vasti ennestään tuttuun toimintaan, käyttökynnys madaltuu (Lii
kenneministeriö 1989, 35). Yritysten luonteva kehityssuunta on 
avata myös yksityiselle kuluttajalle kanava jo valmiiksi rake- 
nettuun järjestelmään.

5.4.1
Tietoverkkopalvelujen uudet käyttäjäryhmät

Monien yritysten halu kehittää tietoverkkopalveluja perustuu 
niiden merkitykseen uudentyyppisenä jakelukanavana. Samaa tuo
tetta tai palvelua voidaan tarjota sekä omissa myyntikonttoreis
sa, jälleenmyyjillä että tietoverkoissa. Tähänastinen kokemus 
viittaa siihen, että pelkkä jakelukanava-ajattelu ei kuitenkaan 
riitä. Tietoverkkopalvelun on tuotettava jotakin lisäarvoa ol
lakseen todella haluttu. Osan lisäarvosta voi tuoda palvelun 
korkeatasoisuus ja käytön helppous. Tietoverkkopalvelujen käyt
täjiksi tulee vuosittain arvioiden mukaan ainakin 50.000 uutta 
kansalaista. Monissa ulkomaisissa esimerkeissä tietoverkkopalve
lujen käyttäjille tarjotaan erikoisetuja, jolloin käyttö- ja 
ostouskollisuus kasvavat entisestään. Edut houkuttelevat myös 
uusia käyttäjiä. Kotitalouskäyttäjien ensimmäinen kuluttajajouk- 
ko on varakasta, hyvin toimeentulevaa ja ostovoimaista väkeä. 
Suuret kansalaisryhmät siirtyvät palvelujen käyttäjiksi hitaam
min, mielipidejohtajien esimerkin innostamana. Uudisteen le- 
viämisteorian mukaan innovaattoreiden jälkeen tulevat aikaisen 
enemmistön edustajat käyttäjäkuntaan mukaan. Aikaisen enemmistön 
joukossa on eniten mielipidejohtajia muihin omaksumisryhmiin 
verrattuna (Rogers 1983, 243). Uusia käyttäjäryhmiä voidaan 
aktivoida tietoverkkojen käyttäjiksi myös palvelujen tuottajien 
pioneeritoiminnalla. Tyypillinen esimerkki voisi olla telemaat
tinen opetus, jonka avulla monet kansalaiset voisivat tutustua 
ideaan ja siirtyä vähitellen muidenkin palvelujen käyttäjiksi 
(Telmo 1992, 79).
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Kuvio 9
Suosituimpien palveluiden käyttömäärät Suomessa 
vuosina 1988-1991, h/kk
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Kuvio 9 osoittaa, että sähköposteilla ja pankkipalveluilla on jo 
suhteellisen vakiintunut käyttäjäkunta. On syytä uskoa, että ne 
kasvavat edelleenkin voimakkasti. Käyttäjien siirtymistä muiden 
palvelujen käyttäjiksi on tapahtunut yllättävän vähän. Muiden 
palvelujen laatua tulisi kohottaa edelleen nopeasti, jotta käyt
tömäärät nousisivat odotusten mukaisesti. Suomen Gallup tutki 
tietoverkkopalvelujen käyttöä vuoden 1992 alussa TELMO-hankkeen 
toimeksiannosta. Tutkimuksen mukaan lähes 10 % 2.000 kotitalou
den otoksesta ilmoitti käyttävänsä jotakin tietoverkkopalvelua. 
Mikäli luku yleistetään kaikkiin kotitalouksiin, saataisiin noin
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200.000 kotitaloutta palvelujen käyttäjäksi vuoden 1992 alussa. 
Ero aikaisemmin arvioituun 100.000 käyttäjään johtuu siitä, että 
mukana on suljettujen palvelujen tai sovellusten käyttö, kuten 
paikallinen työpaikka- tai koulukäyttö. Johtopäätös on kuiten
kin, että kiinnostusta on ja osaavien käyttäjien määrä voi kas
vaa nopeastikin (Telmo 1992, 34-35).

Suomen käyttäjäkunta verrattuna muihin Euroopan maihin näyttää 
palvelun tarjoajien kannalta hyvältä, sillä vain Ranskassa on 
enemmään käyttäjiä 100.000 asukasta kohden kuin Suomessa (kuvio 
10).

Kuvio 10
Tietoverkkopalveluiden käyttäjämäärät / 100.000 asukasta
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5.4.2
Kilpailun lisääminen sähkömarkkinoilla

Sähkömarkkinoilla pyritään tulevaisuudessa tilanteeseen, jossa 
kuluttaja voi vertailla eri hankintavaihtoehtoja keskenään. 
Vertailukelpoisuutta ei voida saavuttaa kuin suhteellisen tun
netuissa ja yksikäsitteisissä tuotteissa. Esimerkiksi mikrotie
tokoneiden tarvikkeita, työvälineohjelmistoja jne. voidaan hyvin 
vertailla atk-sovellutusten avulla. Vaikeampaa vertailu on eri
laisissa kestokulutus- ja investointihyödykkeissä, kuten auto, 
asunto tai kodin elektroniikkatuotteet. Kun kuluttajat oppivat
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laisissa kestokulutus- ja investointihyödykkeissä, kuten auto, 
asunto tai kodin elektroniikkatuotteet. Kun kuluttajat oppivat 
vähitellen käyttämään hyväksi myös muiden maiden tietoverkkoja, 
kilpailu kovenee entisestään. Esimerkiksi matkojen myynti saat
taa muuttua hyvinkin kansainväliseksi liiketoiminnaksi. Suoma
laiset yritykset voivat vastaavasti hyötyä kehityksestä tarjo
amalla omia palvelujaan ja tietoverkkosovelluksiaan kansainvä
liseen jakeluun. Paikka- ja aikariippumattomuuden saavuttaminen 
kaikissa toiminnoissaa kestää vielä kymmeniä vuosia (Telmo 1992, 
80-81). Käyttäjän toimiessa yksilöllisesti joko kotoa tai työ
paikalta käsin, etuna on kokonaisajan säästyminen, jonojen vält
täminen ja palvelujen saaminen käyttäjän kannalta sopivaan ai
kaan. "Nykyisten tietoverkkojen visuaalinen ilme ei tekstivoit
toisena ole kovin houkutteleva", sanoo Harri Johannesdahl (HS 
18.3.1993). Uusin tekniikka mahdollistaa tulevaisuudessa liki 
kaikki multimedian ominaisuudet, jolloin sähköisten palveluiden 
houkuttelevuus lisääntyy. Toisin sanoen kuva, ääni ja jopa liik
kuva animaatiokuva voidaan siirtää tietoverkoissa jopa 200-ker- 
taa nopeammin kuin ennen (HS 18.3.1993).

5.5
Kasvuvaiheen kokonaistavoitteet

Telmon (1992, 81-82) esittämän arvion mukaan kehittämismahdol
lisuuksien vaihtoehtoina ovat
* maksimivaihtoehto, jossa käyttö kasvaa hyvin nopeasti
* normaali trendiennuste, jossa käytön kasvu on samaa kuin lähi
menneisyydessä
* pessimistinen minimivaihtoehto, jossa käytön kasvu hidastuu 
voimakkaasti tai pysähtyy kokonaan

Vuosien 1989-1991 tilastojen perusteella kasvuvauhti on ollut 
lähes 100 % eli 20.000-40.000 käyttäjää vuosittain. Tilanne 
vuoden 1994 loppuun voi kehittyä hyvin moneen suuntaan. Esimer
kiksi taloudellisen taantuman vaikutusta ei joko ole, tai se ei 
näy vielä käyttötilastoissa. Optimistisessa kehitysvaihtoehdossa 
Telmo-projekti olettaa, että tietoverkkotoiminta on voimakas 
kasvuala ilman tilapäistäkään taantumaa. Telmo-kasvuvaiheen 
määräennusteiden vaihtoehdoiksi on laadittu seuraava taulukko 5.



Taulukko 5
Avointen palvelujen käyttäjämäärän kehitysvaihtoehdot, arvio 
vuosille 1992-1995.

KÄYTTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ perusennuste minimi maksimi(1/1992 100.000)1/1993 150.000 100.000 200.0001/1994 250.000 120.000 350.0001/1995 350.000 150.000 500.000
Lähde: Telmo 1992, 82

Kansainvälisen kehityksen perusteella on syytä uskoa, että kas
vuvauhti säilyy 20-50 % välillä vuosittain vielä kauas 1990- 
luvun loppupuolelle saakka. Telmo-esitutkimuksen asetettu ta
voite miljoonasta käyttäjästä vuosituhannen vaihteessa saattaa 
olla hieman optimistinen. Todennäköinen arvio on 700.000- 
800.000 käyttäjää vuonna 2000. Telmon laskelmat perustuvat 
edellytysten kehittymiseen, joista tärkeimmät ovat 
päätelaitekannan ja verkottumisasteen kasvu. Verkottumisasteen 
ei odoteta kehittyvän mitenkään räjähdysmäisesti lähivuosina, 
vaikka käyttäjien prosentuaalinen kasvu onkin suuri. Joka vii
dennellä suomalaisella oletetaan olevan vuoteen 1995 mennessä 
mahdollisuus käyttää vapaasti ja yksilöllisesti jotakin pääte
laitetta verkossa. Mikäli samaa laitetta käyttää useampi henki
lö, teoreettinen käyttäjämäärä kasvaa edelleen. Kuitenkin näistä 
potentiaalisista käyttäjistä vain joka kolmannes (36 %) arvioi
daan olevan todellinen käyttäjä vuoden 1995 alussa. Verkottumi- 
sen ja käyttäjämäärän kasvu jatkunee samaa vauhtia myös vuoden 
1995 jälkeen. Täten olemme vuosituhannen vaihteessa tilanteessa, 
jossa jokainen käyttäjäksi haluava voi sen tehdä suhteellisen 
vaivattomasti ja edullisesti. Tietoverkkojen kiinnostavuutta 
voidaan lisätä kehittämällä joukko uusia, tarpeisiin perustuvia 
palveluja. Usein palvelun idea on selvä, mutta jokin yksittäinen 
syy on estänyt sen toteuttamisen tietoverkkoon, kuten:

* Palveluidea kuuluu niin monelle vastuuorganisaatiolle,että 
kukaan ei ole yksin halukas rahoittamaan sitä, joten tarvi taan 
yhteistyötä.



46
* Palvelu on organisoitu tällä hetkellä tietoverkkoon sopimat
tomalla tavalla. Muutosvastarinta voi olla niin suuri, että 
toiminnan uudelleenorganisointiin ei ole ollut mahdollisuuk
sia. Tarvitaan kokeilutoimintaa.
* Toiminta on jopa ylikilpailtua siten, että kaikki palvelun
tuottajat odottavat kilpailijoiden toimia ja kehittävät omaa 
toimintaansa vain reagoiden muutoksiin. Kehitysvaiheessa tar
vittaisiin vielä yhteistyötä, sillä kilpailu voisi olla todel
lisempaa esimerkiksi palvelujen laatutasossa (Telmo 1992, 85).

5.6
Tiivistelmä

Tietoverkkoja on tarjottu Suomessa yleisölle jo lähes kymmenen 
vuoden ajan. Palvelun käyttö on kasvanut melko hitaasti. Käytön 
kasvua ovat jarruttaneet mm. tietoaseman suhteellisen korkea 
hinta, käyttötapojen hankaluus ja epäyhtenäisyys sekä ennen 
kaikkea palvelujen määrän ja sisällön vähyys, joka puolestaan on 
ainakin osaksi seurausta käytön vähyydestä. Tietoverkkopalvelu
jen tähänastista käyttöä Suomessa voidaankin luonnehtia eliitti- 
toiminnaksi, jossa käyttäjä on tyypillisesti tietokonealan tai 
kyseisen palvelualan ammattihenkilö tai tietokoneiden harrasta
ja. Käytön laajentaminen yleiseksi edellyttää pyrkimistä massa- 
markkinointiin. Tällöin käytön on oltava helppoa ja varmaa. Säh
köisten palvelutoimintojen suurempi riskialttius perinteisiin 
verrattuna hidastaa alussa tietoverkon kehitystä, kunnes tek
niikka vakiintuu ja turvausmenettelyt saadaan riittäviksi (Lii
kenneministeriö 1989, 1-2). Tietoverkkopalvelujen yleistyminen 
ja massakäyttö vaativat niiltä monia välttämättömiä perusominai
suuksia. Tärkeimmät ovat hyödyllisyys, helppokäyttöisyys, tur
vallisuus ja korkea laatu.
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VÄHITTÄISKAUPAN RAKENNEMUUTOSTEORIAT JA INNOVAATIOIDEN
DIFFUUSIO

Vähittäiskaupan rakennemuutosta voidaan tarkastella kolmesta 
perusnäkökulmasta. Yhden näkemyksen mukaan vähittäiskaupan ra
kenteellinen kehitys on seurausta sosio-ekonomisen ympäristön 
muutoksista. Toinen taas korostaa sitä, että vähittäiskaupan 
muutokset tapahtuvat jaksottaisesti. Kolmannen näkemyksen mukai
sesti vähittäiskaupan instituutioiden väliset konfliktit ovat 
vähittäiskaupan muutoksia edistävä voima. Nämä peruslähestymis- 
tavat ovat olleet vallitsevina viimeiset 30 vuotta. Yksikään 
teoria ei sellaisenaan ole kyennyt antamaan kaikkia tyydyttävää 
selitystä tapahtuneelle kehitykselle, joten useita em. teorioi
den yhdistelmiä on nostettu näiden rinnalle (Brown 1987). 
Dickinson (1981, 78) keskittyy kuvaamaan vähittäiskaupan insti
tutionaalista muutosta viidellä eri teorialla: tasapaino, haas
te-reaktio, konflikti-kehitys, vähittäiskaupan pyörä ja vähit
täiskaupan haitari. Seuraavassa käsitellään sähkömarkkinoihin 
luontevimmin sopivia ympäristöteorioita ja vähittäiskaupan pyö
rä- ja elinkaariteorioita. Konfliktiteoriat käsitellään lyhyes
ti, joskaan niitä ei voida myöhemmin soveltaa uuden tietoverkko- 
kaupan ennustamiseen. Viimeisenä tarkastellaan innovaatioiden 
diffuusio -teoriaa, joka kuvaa nimenomaan uutuuden leviämistä 
markkinoille.

6.1
Ympäristöteoriat

Ympäristöteorian mukaan markkinoilla tapahtuvat muutokset hei
jastuvat vähittäiskauppajärjestelmän rakenteeseen. Muutokset 
taloudellisessa (mm. inflaatio, korkotaso), demografisessa (mm. 
ikärakenne, kotitalouksien koko), sosiaalisessa (mm. naisten 
työssäkäynti, 'vihreät' kuluttajat), lainsäädännöllisessä (mm. 
kaupan aukioloajat) ja teknologisessa (mm. autoistuminen, satel
liitti TV) ympäristössä heijastuvat vähittäiskaupan rakentee
seen. Vain sellaiset toimintamuodot, joilla on kyky sopeutua 
toimintaympäristönsä muutoksiin, todennäköisimmin jäävät eloon 
ja menestyvät pidempään. Lyhyesti, vähittäiskaupan instituutiot 
syntyvät, kehittyvät, vanhenevat ja heikkenevät suorassa yhtey
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dessä ympäristön olosuhteisiin. Brownin (1991) mielestä ympä
ristötekijöiden vaikutus on tutkimuksissa selvästi osoitettu, 
mutta suurin osa tutkimuksista on kertomusluonteisia, ei ana- 
lyyttisia. Dickinson (1981, 32) toteaa, että ympäristön muutok
set ja odottamattomat tapahtumat luovat markkinoille myös mah
dollisuuksia, joskin myös uhkia. Vähittäiskaupan ympäristöjä 
tarkastellaan tässä tutkielmassa seuraavasti: talous- ja yhteis
kuntapoliittinen ympäristö, demografinen ja sosiaalinen ympäris
tö, lainsäädännöllinen ympäristö ja teknologinen ympäristö

6.2
Jaksoteoriat

Vähittäiskaupan rakennemuutoksen eri jaksoteoriat väittävät, 
että muutos tapahtuu heilahdellen aikaisempia trendejä toistaen. 
Neljä tärkeintä jaksomallia on: vähittäiskaupan haitari (retail 
accordion), vähittäiskaupan pyörä (wheel of retailing), vähit
täiskaupan elinkaari (retail life cycle) ja polarisaatioperiaate 
(polarisation principle). Haitari-teoria kuvaa vallitsevan insi- 
tituution kehittymistä lajitelman laajuuden mukaisesti. Pola
risaatioperiaate kuvaa suurten ja pienten instituutioiden suh
detta ja heilahteluja (Brown 1987). Näitä kahta edellämainittua 
mallia ei voida luontevasti soveltaa sähkömarkkinoiden tilantee
seen, sillä mallit tarkastelevat jo vakiintuneen instituution 
sisällä tapahtuvia heilahduksia lajitelman, myymäläkoon ja kil
pailuedun suhteen. Sähkömarkkinoiden palveluntuottajistahan ei 
vielä kyetä luonnehtimaan tyypiesimerkkiä.
Vähittäiskaupan pyörä -teoria on tunnetuin, ja se käsittelee 
nimenomaan uuden innovatiivisen vähittäiskauppamuodon tuloa 
markkinoille. Myös vähittäiskaupan elinkaari -teoria seuraa 
instituution vaiheita alun noususta laskukauteen asti. Insti
tutionaalisista rakennemuutosteorioista sopivimmat sähkömark
kinoita ajatellen ovat juuri vähittäiskaupan pyörä- ja elinkaa
ri teoriat, joita käsitellään jatkossa lähemmin.

6.2.1
Vähittäiskaupan pyörä -teoria

Vähittäiskaupan pyörää voidaan pitää tunnetuimpana teoriana 
rakennemuutoksesta puhuttaessa (Brown 1987). Sen mukaan vähit-
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täiskaupan instituutio tulee markkinoille alhaisin hinnoin, 
kustannuksin ja kattein, jotka ajan myötä lihovat (trade up). 
Parannukset tavaroiden esittelyssä, aikaisempaa arvokkaammat 
tilat ja mainonnan lisäys ovat esimerkkejä lihomisilmiöstä (tra
ding up). Aluksi mainonnan kustannukset ovat matalat, koska uusi 
jakelukanava on niin erikoinen ja huomiota herättävä, että suus
ta suuhun -mainonta hoitaa tiedonkulun (Dickinson 1981, 81). 
Menestys houkuttelee lisää yrittäjiä ja kilpailu lisää kustan
nuksia. Dickinson (1981, 82) luettelee erikoistumisen keinoiksi 
vähittäiskaupassa mainonnan, tuotetarjonnan ja luottoehdot. Pal
veluita, luottoehtoja ja jakelua parannetaan, mikä puolestaan 
aiheuttaa kulujen, katteiden ja hintojen nousun. Instituution 
kustannukset kasvavat. Myynti perustuu laatutuotteisiin ja pal
veluihin eikä enää alhaisiin hintoihin. Pääoman tuottoaste las
kee ja toiminnot ovat konservatiivisia ja entisiä asemia puo
lustavia. Näin muodostuu aukko seuraavalle matalan kustannus
tason innovaattorille; ja pyörä pyörii (kuvio 11). Innovatiivi
nen vähittäiskauppias muuttuu perinteiseksi ja lopulta kypsäksi 
vähittäiskauppiaaksi, joka on siirynyt hyökkäysasemastaan puo
lustuskannalle (Brown 1987).

Kuvio 11
Vähittäiskaupan pyörä

Heikentymisvaihe

fypsa.
'vähittäiskauppias

-korkeat kustan
nukset 

-konservatiivisuus 
-raskas johtoporra 

-laskeva ROI

Markkinoille 
tulovaihe

Innova tii viner
vähittäiskauppias

-matala status 
-alhainen hintataso 
-minimipalvelut 
^vaatimaton toimitila 

-rajoitettu tuote-
„ ■>erinteinenS4tarionta 
vähittäiskauppias

-huolitellut tilat ja sisustus'1 
-korkea hintataso 
-erikoispalvelut 
-hyvä sijainti

-laajennettu tuote*- 
tarjonta

Lihomisvaihe

Lähde: Brown 1987
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Pyöräteorian ensimmäisenä julkaisuna mainitaan usein McNairin 
v.1957 esittämä malli. Eniten keskustelua McNairin hypoteesista 
ovat aiheuttaneet sen yleinen sovellettavuus ja lihomisilmiön 
syyt. Pyöräteorian soveltuvuutta kritisoivat toteavat, että 
eivät suinkaan kaikki vähittäiskaupat aloita matalalla profii
lilla, vaan esimerkiksi boutiquet, kauppakeskukset ja automaatit 
tulevat markkinoille korkein kustannuksin. Lihomisilmiön syistä 
on vielä enemmän esitetty erilaisia selityksiä. Lihomisen syyksi 
on lueteltu mm. johtamiskyvyn heikentyminen, työvoimakustannus
ten kasvu ja luonnon laki. Kaksi eniten kannatusta saanutta 
lihomisen syytä ovat ympäristöllinen ja konfliktiperusteinen 
selitysmalli. Ympäristöllisen näkemyksen mukaan muutos on luon
nollista reagointia kuluttajien ostovoiman kasvuun ja kuluttaja- 
palveluiden laajempaan kysyntään. Konfliktinäkemys taas selittää 
kustannusten ja katteiden nousun syntyvän kilpailuedun etsimi
sestä, eli lihominen johtuu instituution sisäisestä kilpailusta 
(Brown 1987).

6.2.2
Vähittäiskaupan elinkaari -teoria

Perustuen kiisteltyyn tuotteen elinkaari -käsitteeseen (PLC) 
vähittäiskaupan elinkaari -teoria väittää, että instituutiot 
käyvät läpi kehityksen: syntymä, kasvu, kypsyys ja kuolema. Uusi 
vähittäiskaupan muoto tunkeutuu markkinoille merkittävän kilpai
luedun turvin, ja menestymisen ansiosta sen myynnissä tapahtuu 
nopea kasvu. Menestyminen synnyttää kuitenkin matkijoita, tek
niikka kehittyy ja seurauksena on instituution nopean kehityksen 
vaihe. Myynnin volyymi, kannattavuus ja markkinaosuus kasvavat 
voimakkaasti. Vaiheen lopussa nämä tasapainottuvat kasvavien 
kustannusten ja liiallisen laajentumisen seurauksena. Kypsyys- 
vaiheessa instituution elinvoimaisuus haihtuu, ja uudet vähit
täismyynnin muodot hyökkäävät markkinoille. Lopulta instituutio 
rappeutuu. Markkinaosuus kääntyy laskuun, kannattavuus heikkenee 
ja tapahtuu lopullinen vetäytyminen kilpailuareenalta (Brown 
1987). Kuviossa 12 on elinkaaren vaiheet kuvattu vähittäiskaupan 
markkinaosuus- ja kannattavuuskäyrien avulla.



Kuvio 12
Vähittäiskaupan elinkaari
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Aikainen Nopea
kasvu kehitys Kypsyys Lasku

Lähde: Brown 1987

Markkinaosuus

Kannattavuus

Holländerin mukaan elinkaariteorian soveltamisessa käytäntöön on 
vaikeutena se, että elinvaiheiden ajallinen kesto on vaikea 
arvioida ja tämän hetkisten instituutioiden paikkaa elinkaarelle 
on vaikea sijoittaa (Hirschman & Stampfl 1981, 89).

6.3
Konfliktiteoriat

Instituutioiden väliset konfliktit ovat ominaisia vähittäiskau
palle. Harvat tärkeät uudistukset ovat pystyneet välttymään uha- 
tuiden liikkeiden vastustuksesta. Tavaratalot, postimyyntiliik- 
keet, ketjukaupat, supermarketit, alennustavaratalot ja laatik
komyymälät saivat kaikki aluksi osakseen paheksuntaa, boikotoin
tia ja syytöksiä epäoikeudenmukaisesta kaupankäynnistä. 
Tavoitteena oli tukahduttaa niiden menestys. Vähittäiskaupan 
kehittymiseen ei niinkään vaikuta perinteisten instituutioiden 
keskinäinen kilpailu vaan uusien instituutioiden markkinoille
tulo ♦ Innovaattorit tuovat markkinoille ratkaisevan kustannus- 
tai laatuedun edellisiin verrattuna. Lopulta muutokset pakotta
vat perinteisen vähittäiskaupan vastaamaan tai sopeutumaan kil- 
pailuhaasteeseen.

Vastatoimenpiteet voidaan laajasti ottaen jakaa kahteen päätyyp
piin. Yksi tapa vastata innovaattorin uhkaan on joko kokonaan 
tai osittain jäl.jitellä uusia toimintatapoja. Toinen tapa on 
väistää suora kilpailu erottautumalla kilpailijoistaan. Perin-
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teisten instituutioiden reagoinnista on pyritty muodostamaan 
erilaisia malleja, joissa kuvataan vaiheet ongelman havaitsemi
sesta sopeutumiseen (Brown 1987). Tilanne sähkömarkkinoiden 
kehityksessä on vasta aluillaan, joten perinteiset vähittäis- 
kauppiaat vain odottelevat ja seuraavat mielenkiinnolla tilan
teen kehittymistä. Konfliktiteoriat perustuvat uuden ja vanhan 
väliseen ristiriitaan ja reagointiin, joten sähkömarkkinoiden 
ennustajina ne toimivat huonosti, koska tällaista ristiriitaa ei 
vielä ole havaittavissa.
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6.4
Innovaatioiden diffuusio

Holtin mukaan innovaatio eli uudiste on laajasti ymmärrettynä 
tapahtuma tai ilmiö, joka johtaa ideoiden ja tiedon yhdistelemi
sen tuloksena johonkin uuteen ja hyödylliseen (Hölttä 1979, 5). 
Innovaationa voidaan pitää uutta tapaa, menetelmää tai keksin
töä, joka poikkeaa aikaisemmin omaksutuista tai käytössä olleis
ta. Tietoverkkoihin perustuvaa vähittäiskauppaa voidaan pitää 
teknisenä innovaationa, jossa uusi jakelu- ja markkinointikanava 
on leviävä uudiste. Uudisteen omaksuminen on tapahtuma, jossa 
kuluttajat punnitsevat uutuuden hankkimiseen liittyviä etuja 
sekä haittoja ja tekevät ratkaisunsa saatujen kokemusten perus
teella. Innovaation omaksuminen tapahtuu siten yksilötasolla 
(Hölttä 1979, 5). Monia innovaatioita omaksutaan kuitenkin myös 
organisaatiotasolla. Usein yksilö ei voi edes omaksua uutta 
ideaa ennen kuin omaksuminen on tapahtunut organisaatiossa (Ro
gers 1983, 347). Yksilötasolla sähkömarkkinoiden omaksumis
prosessi ei voi käynnistyä ennen kuin tietoverkkoja kehittävät 
instituutiot ovat omaksuneet ja luoneet puitteet tietoliikentee
seen. Hölttä (1979, 5) toteaa innovaation leviämisen eli dif
fuusion sisältävän sekä uudisteesta välitettävän tiedon leviä
misen että varsinaisen uudisteen ajallisen ja alueellisen leviä
misen potentiaalisille käyttäjille. Katzin, Hamiltonin ja Levi- 
nin klassisen määritelmän mukaan innovaation diffuusio on jonkin 
erityisen kohteen (myös idean tai menetelmän) ajan mittaan ta
pahtuva omaksuminen eri yksilöiden, ryhmien tai muiden omaksu- 
jayksikköiden taholta. Näillä tahoilla on yhteys tarvittaviin 
viestintäkanaviin sekä tietyn arvojärjestelmän tai kulttuurin 
omaavaan sosiaaliseen rakenteeseen (Hölttä 1979, 6).

Rogers (1983, 5) määrittelee diffuusion prosessiksi, jossa inno
vaatio välittyy tiettyjä kanavia pitkin ajan kuluessa yhteiskun
nan jäsenten keskuuteen. Se on erityinen kommunikointityyppi, 
jossa viestinä toimii uusi idea. Kommunikaatio puolestaan on 
prosessi, jossa osanottajat luovat ja jakavat tietoa toinen 
toistensa kanssa saavuttaakseen yhteisymmärryksen. Innovaatio on 
Rogersin (1983, 11) mukaan idea, toimintatapa tai esine, jonka 
yksilö tai muu omaksumisyksikkö mieltää uudeksi.
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Kaikki sosiaalisen järjestelmän yksilöt eivät omaksu innovaa
tiota yhtä aikaa. Pikemminkin he omaksuvat sen ajanjaksoissa, 
jotka voidaan jakaa omaksumisluokkiin uuden idean käyttöönotto- 
ajankohdan mukaan. Helpointa ja käytännöllisintä on jakaa omak- 
sumisluokat siten, että yksi luokka sisältää yksilöitä, joiden 
innovatiivisuus on samalla tasolla (Rogers 1983, 241). Muu
tosagenttien (change agents) on käytännössä hyödyllistä tunnis
taa potentiaaliset innovaattorit ja vitkastelijät asiakaskunnas
taan ja käyttää siten erilaisia strategioita eri alaryhmiin. 
Innovatiivisuus on taso, jolla yksilö tai muu omaksumisyksikkö 
on suhteellisesti aikaisemmin omaksumassa uuden idean kuin muut 
järjestelmän jäsenet. Koska innovatiivisuuden lisääminen on muu
tosagenttien tavoitteena, siitä on tullut keskeinen muuttuja 
muutosagenttien toimeenpanemissa diffuusiotutkimuksissa. Innova
tiivisuus kertoo kuluttajan käyttäytymismuutoksesta, joka on 
diffuusioprojekteissa tärkeämpi päämäärä kuin tiedolliset tai 
asenteelliset muutokset (Rogers 1983, 242).

Omaksumisluokat jaetaan omaksumisnopeuden mukaan viiteen ryh
mään:
1) Innovaattorit
2) Aikaiset omaksujat
3) Aikainen enemmistö
4) Myöhäinen enemmistö
5) Vitkastelijät

Euroopan postien (Services Postaux Européens) yhteishanke tutki 
yritysten telemarkkinoinnin hyväksikäyttöastetta innovaatioiden 
diffuusiokäyrän avulla vuonna 1988, jolloin suomalaiset vasti
neet termeille olivat hieman erilaiset (kuvio 13). Kuvion jaot
telu vastaavat tämän tutkielman viittä luokkaa, sillä erotuk
sella, että vitkastelijoista erotettiin vielä toivottomat (Ranin 
1990). Kuvio 13 havainnollistaa lisäksi prosentuaaliset osuudet 
potentiaalisista omaksujista kunkin luokan osalta.



Kuvio 13
Innovaation diffuusiokäyrä
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Lähde: Ranin 1990

Ihannetyypit ovat yleistyksiä omaksumisluokkien jäsenistä, jotta 
vertailu ja jaottelu olisi käytännössä mahdollista.

Innovaattorit
Innovaattorit tai pioneerit ovat kokeilunhaluisia, uskaliaita 
jopa uhkarohkeita. Uteliaisuus ja kiinnostus johdattaa heidät 
perinteisistä toimintatavoista laajempiin sosiaalisiin suhtei
siin. Kommunikointi ja ystävyyssuhteet innovaattoreiden välillä 
ovat yleisiä, vaikka maantieteellinen etäisyys voi olla huomat
tava. Innovaattoreilla on taloudellinen mahdollisuus kokeilla 
uusia ideoita, joista jotkut saattavat olla kannattamattomiakin. 
Myös tekninen tieto ja ymmärrys ovat innovaattorin ominaisuuk
sia. Innovaattori tuo uuden idean "ulkopuolelta" yhteiskunnan 
sisälle.
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Aikaiset omaksujat
Aikaiset omaksujat tai ensiomaksujat ovat melko yhtenäinen pai
kallinen ryhmä yhteiskunnassa, ja he edustavat 13 % kaikista 
omaksujista. Innovaattorien ollessa kosmopoliitteja aikaiset 
omaksujat ovat arvostettuja paikallisia henkilöitä, joiden jou
kossa on eniten mielipiteen muokkaajia kuin muissa ryhmissä. 
Muutosagentit etsivät aikaisia omaksujia vauhdittamaan dif- 
fuusioprosessia. Aikaisen omaksujan roolimalli vähentää epävar
muutta muissa potentiaalisissa omaksujissa.

Aikainen enemmistö
Aikaiseen enemmistöön kuuluva omaksuu uuden idean harkitusti 
juuri ennen keskivertoyksilöä. Aikainen enemmistö kommunikoi 
vertaistensa kanssa, mutta he eivät ole mielipiteen muokkaajia 
yhteiskunnassa.

Myöhäinen enemmistö
Myöhäinen enemmistö on epäilevä joukko, joka omaksuu uuden idean 
vasta keskiverto-omaksujien jälkeen. Omaksuminen voi olla joko 
taloudellinen välttämättömyys tai vastaus verkoston lisääntynee
seen paineeseen. Myöhäisen enemmistön suhteellisen niukat varat 
edellyttävät lähes kaiken epävarmuuden häviämistä ennen kuin 
omaksuminen on tarpeeksi turvallista.

Vitkasteli1at
Vitkastelijät ovat yhteiskunnan viimeiset yksilöt, jotka omak
suvat innovaation. Heidän joukossaan on harvoin mielipiteen 
muokkaajia. Kommunikointi on niukkaa, lähes eristäytynyttä. Se, 
miten aina ennenkin on tehty, on tärkeä vaikutin päätöksente
koon. Vitkastelijät suhtautuvat epäilevästi innovaatiota ja 
muutosagentteja kohtaan. Tämä joukko pyrkii etsimään syitä, 
joiden turvin he vastustavat innovaatiota. Vitkastelijoiden 
epävarma taloudellinen tilanne pakottaa heidät olemaan äärimmäi
sen varovaisia innovaatioiden omaksumisessa. Noin 3 % kansalai
sista on toivottomia, jotka eivät todennäköisesti koskaan omaksu 
innovaatioita.

Lisäksi Rogers (1983, 251 ) luettelee yleistyksiä, joita voidaan 
pitää lähinnä suuntaa antavina, koska tutkimustulokset ovat
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joiltain osin epäyhteneviä. Yleisesti aikaisemmin omaksuvia 
voidaan pitää koulutettuina, liikkuvaisina korkean aseman omaa- 
vina kosmopoliitteina, kun taas myöhäisemmät omaksujat ovat 
epäileviä ja sulkeutuneita fatalisteja.

Innovaatio eli uudiste on tässä tutkielmassa sähköinen jakelu
ja markkinointikanava. Kommunikointikanavat ovat ne tietokes
kukset, joiden kautta uudiste lähtee liikkeelle ja leviää. Se, 
missä ajassa uudiste leviää, riippuu kuluttajien innovatiivisuu
desta ja omaksumisvauhdista. Sosiaalisena järjestelmänä toimivat 
Suomessa asuvat potentiaaliset kuluttajat, ja heidän keskuudes
saan vallitseva sosiaalinen rakenne ja normit. Kuluttajien jou
kossa vaikuttavat myös leviämisen kannalta tärkeät mielipide- 
johtajat ja muutosagentit. Sähkömarkkinat on teknologinen uu
diste, jonka omaksumisvauhtiin vaikuttavat sen suhteellinen 
kilpailuetu, yhteensopivuus, monimutkaisuus, kokeiltavuus ja 
tarkkailtavuus. Nämä innovaatioiden viisi ominaisuutta perustu
vat aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjoituksiin, ja ne pyrkivät 
yleistettävyyteen, suppeuteen ja lyhytsanaisuuteen (Rogers 1983, 
238).

6.5
Tiivistelmä

Tässä luvussa luotiin katsaus vähittäiskaupan rakennemuutosteo- 
rioihin ja innovaatioiden diffuusio -teoriaan, jotka tulevat 
toimimaan työkaluina hypoteettisen kehitysennusteen luomisessa 
Suomen sähkömarkkinoille. Vähittäiskaupan rakennemuutosteori
oista jatkossa käytetään vähittäiskaupan pyörä- ja elinkaari- 
teoriaa. Ympäristöteoriat toimivat ympäristöanalyysiosan pohja
na. Vähittäiskaupan pyörä -teoria käsittelee sähkömarkkinoita 
suhteessa muihin vähittäiskaupan muotoihin. Elinkaariteoria puo
lestaan tarkastelee sähkömarkkinoiden kehityskulkua ajallisesti 
eteenpäin. Innovaatioiden diffuusioteoria ottaa tarkasteluun 
lopulta mukaan tekijät eli kuluttajat. Nämä elementit kattavat 
sähkömarkkinoiden leviämiseen oleellisesti vaikuttavat tekijät 
ja hahmottavat aihealueet myös empiiriseen tutkimukseen. Viite
kehys luo siten empiirisen tutkimuksen rajat yhdessä ympäristö- 
analyysin kanssa. Näiden taustaolettamusten ja teoreettisten 
väittämien avulla pyritään saamaan lisävaloa käytännöstä todel-



lisen kehityssuunnan ennustamiseksi. Seuraavassa luvussa yhdis 
tetään edellisten lukujen tiedot, ja pyritään ennustamaan jo 
tulevaa hypoteettisina väitteinä.
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7
SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSENNUSTE SUOMESSA - TEOREETTINEN VIITE
KEHYS

Telemaattisten palveluiden eli tietoverkon välityksellä tarjot
tavien palveluiden käyttö on alkanut yleistyä vasta viime vuosi
en aikana. Palvelukanavat ja palvelut ovat vielä jatkuvien muu
tosten alaisia. Kuitenkin palvelumuotona tietoverkkopalvelut 
voivat tarjota monia uusia mahdollisuuksia sekä tuottajille että 
kuluttajille. Tietoverkkopalveluiden ja niiden myötä sähkömark
kinoiden kehittyminen on tulevaisuudessa välttämätöntä, jotta 
Suomi pysyisi mukana kansainvälisessäkin kaupankäynnissä. Tässä 
luvussa ennustetaan tietoverkkopalvelujen ja sähkömarkkinoiden 
tilaa Suomessa vähittäiskaupan pyörä- ja elinkaariteorioita 
soveltaen ja innovaatioiden diffuusio -teorian näkökulmasta. 
Lopuksi kuvaillaan ympäristöä, johon sähkömarkkinat ovat tulossa 
ja analysoidaan sen tuomia mahdollisuuksia ja uhkia.

7.1
Teoreettinen kehityskuva jaksoteorioiden avulla

Jaksoteoriat - mukaanlukien pyörä- ja elinkaariteoriat - kuvaa
vat vähittäiskaupan muutokset aikaisempia trendejä toistavina 
jaksoina. Pyörä pyörii ja elinkaari kulkee eteenpäin.

7.1.1
Sähkömarkkinoiden kehitysennuste vähittäiskaupan pyörä -teorian 
mukaan

Vähittäiskaupan pyöräteoriaa sovellettaessa voidaan sanoa, että 
sähkömarkkinat toimivat uutena innovatiivisena vähittäiskaupan 
muotona. Uusi vähittäiskaupan muoto on tulossa markkinoille 
lähinnä postimyynnin lisukkeena. Niinkuin postimyyntikin sähkö
markkinat ovat matalan statuksen instituutioita. Sähkömarkkinoi
den toiminallisena edellytyksenä on, että sähkömarkkinoiden 
kautta myynti on edullista, joten hinnat on pidettävä edulli
sina. Tämä on välttämätöntä senkin vuoksi, että sähkömarkkinoi
den käyttö edellyttää kuluttajalta melko suurta alkuinvestoin- 
tia. Voidaan kuitenkin olettaa, että kuluttaja on hankkinut 
kotitietokoneen alunperin muista syistä. Innovatiivinen vähit-



täiskauppias "tarjoaa tuotteensa suhteellisen vaatimattomin mark- 
kinointitoimenpitein tietoverkon kautta ja perustaa toimintansa 
pelkästään uutuuden viehätykseen. Yksittäinen palveluntarjoaja 
tarjoaa rajoitetun määrän tuotteita, joihin liittyvät palvelut 
ovat minimissään. Kokonaistarjontakin on vielä suhteellisen 
vaatimatonta. Varsinainen toimipaikka on sijoittunut syrjäisem- 
mälle alueelle.

Sähköiset markkinat pystyvät - kuten on jo aiemmin todettu - 
laajentumaan kuitenkin vasta, kun kotitietokoneita on riittäväs
ti. Kun verkosto on luotu, uusi jakelutie mahdollistaa markki
noinnin ja myynnin alhaisin kustannuksin suoraan tuottajalta 
kuluttajalle ilman välikäsiä. Kysynnän kasvaessa innovatiivinen 
sähkömarkkinoija siirtyy kasvuvaiheeseen, jolloin sähkömarkki- 
noilta odotetaan myös katetta. Tällä hetkellä sähkömarkkinat 
eivät vielä ole kasvuvaiheessa, mutta läpimurtoa odotetaan lähi
tulevaisuudessa, kun sähkömarkkinat ovat saaneet voimakasta 
tukea valtiovallan ja telelaitoksen taholta.

Sähkömarkkinat ei pysty kilpailemaan korkealuokkaisella palve
lulla vähittäiskaupan perinteisiä liikkeitä vastaan, vaan tämän 
uuden ostotavan tulisi perustua helppouteen ja edullisuuteen 
määrätyissä, sille soveltuvissa tuoteryhmissä. Vähittäiskaupan 
pyörä -teoria ei tarkoita, että sähkömarkkinoija ei saisi ke
hittyä tai muuttua ympäristön mukana. Sen tulisi vain säilyttää 
alkuperäinen liikeidea ja kilpailuetu muihin vähittäiskaupan 
muotoihin nähden. Myös postimyynti mielletään edulliseksi vähit
täiskaupan muodoksi, mutta siinä on jo alkanut näkyä kasvuvai
heelle tyypillistä lihomista, eivätkä tuotteiden hinnat posti
maksuilla lisättyinä enää eroa paljoakaan vähittäiskauppaliik- 
keiden hinnoista. Dickinson (1981, 83) totesi jo 10 vuotta sit
ten, ettei amerikkalaista postimyyntiä enää mielletty edulli
seksi vähittäiskaupan instituutioksi.



7.1.2
Vähittäiskaupan elinkaari -teorian kehitysennuste
sähkömarkkinoille

Brown (1987) esittää artikkelissaan taulukon, jonka mukaan Yh
dysvalloissa tavaratalo ehti kypsyysvaiheeseensa 80 vuodessa, 
valintamyymälä 45 vuodessa, supermarket 35 vuodessa, alennusta- 
varatalo 20 vuodessa ja remonttikeskukset (home improvement 
centre) 15 vuodessa. Elinkaariteorian mukaan institutionaalinen 
kehitys nopeutuu jatkuvasti. Sähkömarkkinat on elinkaarensa 
alussa eli aikaisen kasvun vaiheessa. Jos aikaisempia trendejä 
on uskominen, lanseerausvaiheen jälkeen sähköiset markkinat 
saavuttavat kypsyysvaiheen n. 10 vuoden kuluttua niiden synnys
tä. Koska tekniikka kehittyy jatkuvasti, voidaan hyvinkin olet
taa, että parannettuja ja täysin uusiakin vaihtoehtoja syntyy 
tietoverkkokaupan tilalle. Sähköisten viestimien mahdollisuuksia 
ei vielä täysin tunneta, mutta jos vähittäiskaupan muoto ei 
kykene kehittymään ajan myötä, jää se auttamattomasti uuden 
teknologian jalkoihin. Vähittäiskaupan instituution oletetaan 
pysyvän elinkaaren ajan muuttumattomana, joten sähkömarkkinat 
nykyisessä muodossaan on 10 vuoden kuluttua todennäköisesti van
hanaikainen.

7.2
Sähkömarkkinainnovaation leviäminen Suomessa

Tässä tutkielmassa tutkitaan innovaatioita nimeltä sähkömark
kinat. Se on uusi sähköinen markkinointi- ja jakelukanava. Tämän 
kanavan tietoverkkopalveluita käyttää tällä hetkellä noin 
100.000 suomalaista (Telmo 1992, 32). Kaupankäynti on vain yksi 
näistä palveluista, joten uudiste on vasta ensimmäisten inno
vaattoreiden todellisessa käytössä. Innovaattorit ovat aktii
visia tietotekniikan tuntijoita, joista useimmat ovat saaneet 
ensikosketuksen aiheeseen jossain ulkomailla. Tietoa kuluttajat 
ovat saaneet tietoverkon palveluista työpaikoilta ja lehdistä. 
Heidän joukossaan saattaa olla yhteiskuntamme mielipidejohtajia. 
Leviäminen ei kuitenkaan ole nopeaa. Jotta aikaiset omaksujat 
saataisiin kiinnostumaan sähkömarkkinoista, asiasta pitäisi 
toistuvasti tiedottaa lehdistössä ja sähköisissä viestimissä.
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Palveluntarjontaa tulisi laajentaa ja parantaa. Houkuttelevuutta 
lisäisi myös tekniikan tehostuminen. Seuraavassa mainitaan tule
vaisuuden toimenpiteitä, joita uudisteen omaksumiseksi tulisi 
tehdä innovaatioiden diffuusioteorian pohjalta.

- Aikaisille omaksujille tarjotaan työpaikoilla ja alan messuil
la mahdollisuus kokeilla järjestelmää.

- Tarjotaan palveluita yrityksien työntekijöille sähköpostin 
välityksellä.

- Kotitietokoneiden omistajille aletaan markkinoida tietoverkko
palveluja.

- Tietokoneita markkinoivien liikkeiden yhteyteen voimakasta 
rohkaisua ja neuvontaa tietoverkkopalveluiden käytössä.

- Palvelujen laatua nostetaan ja järjestelmän käyttöä helpote
taan.

- Korostetaan sähkömarkkinoita ympäristöystävällisempänä vaih
toehtona pakokaasuiselle tieliikenteelle.

Mikäli innovaatioiden diffuusioteoria ennustaa sähkömarkkinoiden 
leviämisen oikein, mielipidejohtajat kiinnostuvat ja hankkivat 
järjestelmän kotiinsa ja kertovat ideasta eteenpäin. Jokin ai
nutlaatuinen palvelu vetää puoleensa myös täysin uusia kulut
tajia. Aikainen enemmistö omaksuu uudisteen, ja sähkömarkkinoil
le kehittyy vakiintunut käyttäjäkunta, joka kasvaa tasaisesti. 
Vasta uudisteen selvän kustannusedun avulla houkutellaan käyt
täjiksi myöhäinen enemmistö, joka on jo kokeillut ja tarkkailut 
järjestelmää riittävän pitkään. Sähkömarkkinoiden käyttö ei enää 
tässä vaiheessa ole hidasta ja monimutkaista, vaan tekniikka on 
kehitetty vaivattomammaksi kuin alkuvaiheessa.
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7.3
Sähkömarkkinoiden ympäristöanalyysi

Ympäristöteoriat selittävät (luku 6.1) vähittäiskaupan rakenne
muutosten olevan seurausta markkinoilla tapahtuvista muutoksis
ta. Institutionaaliset uudisteet toteutuvat ja onnistuvat vain, 
kun toiminnalliset olosuhteet ovat suotuisat, ja vain ne insti
tuutiot, joilla on kyky sopeutua markkinoiden muutoksiin, menes
tyvät todennäköisesti pitkään. Vähittäiskaupan instituution 
tulisi tuntea ympäristönsä voimat, koska niillä on elintärkeä 
vaikutus sen toimintatapoihin ja lopulliseen menestymiseen (Dun
can ym. 1983, 11). Seuraavassa sähkömarkkinoiden kehittymiseen 
vaikuttavia tekijöitä on tarkasteltu eri ympäristöissä.

Talous- ia yhteiskuntapoliittinen ympäristö
Taloudellisia voimia vähittäiskaupan markkinoilla ovat henkilö
kohtaiset tulot, tulonjako ja kulutusluotto (Duncan ym. 1983, 
16-17). Uuden viestintä- ja jakeluvälineen käyttöönotto muuttaa 
ihmisten toimintaa ja tottumuksia ja tätä kautta koko yhteis
kunnan kuvaa ja talouden rakennetta. Aikaisempaa parempi ja 
nopeampi tiedonsaanti vähentää epätietoisuutta ja väärästä in
formaatiosta johtuvia menetyksiä. Yritykset ja kodit liittyvät 
ympäröivään maailmaan tietoliikenneyhteyksien välityksellä yhä 
monipuolisemmin. Sähkömarkkinat alentavat taloudellisen toimin
nan kustannuksia eliminoimalla tavaran turhaa kierrättämistä, 
seisottamista ja hävikkiä niiden matkalla valmistajalta kulut
tajalle. Ihmiset voivat kotoaan hoitaa päätteen avulla arkipäi
vän asioitaan. Tiedonvälitys tehostuu sekä valtakunnallisessa 
tietoliikenteessä että kansainvälisissä yhteyksissä. Tuotteen 
hinta pohjautuu entistä vähemmän materiaalien muutosprosesseihin 
ja entistä enemmän muihin kustannuksiin tietotekniikasta pak
kaukseen ja markkinoitiin. Nykyinen taantuma alentaa kuluttajien 
alkuinvestointihalukkuutta, mutta lisää hintatietoisuutta eli 
edistää sähkömarkkinoita. Postimaksujen heilahtelut vaikuttavat 
sähkömarkkinoiden hintatasoon, ja postiliikenteen toimivuus on 
erittäin tärkeää myös sähkömarkkinaliikenteen kannalta. Tieto
verkon käyttöminuutit laskutetaan puhelinlaitoksen kautta, joten 
sähkömarkkinat ovat riippuvaisia puhelinmaksuista.
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Yritykselle taloudellisia syitä sähkömarkkinoiden edistämiseen 
ovat varastointikustannusten pienentäminen, markkinointi- ja 
jakelumenetelmien tehokkuuden parantaminen, hinnoittelusysteemin 
tehostaminen, henkilöstö- ja toimitilakustannusten pienentämi
nen. Toimitilat voivat sijaita syrjäisemmällä alueella eikä 
kalliilla myyntipaikalla. Samalla keskustojen ulkopuolisten 
alueiden asukkaat saisivat työpaikkoja ja edistynyttä tekniikkaa 
käyttöönsä. Viimeaikainen ilmiö erityisesti Pohjoismaissa on 
tietotupa: haja-asutusalueille, esimerkiksi hylättyyn kouluun 
perustettu pieni atk-, viestintä- ja koulutuskeskus, jossa pyri
tään aktivoimaan ja opettamaan paikallista väestöä uuden tieto
tekniikan käyttöön. Näin haja-asutusalueiden asukkaat voivat 
hyödyntää tietotekniikkaa, esimerkiksi sähkömarkkinoita, ilman 
omia investointeja.

Yhteiskunnan keskeinen tavoite on Suomen kilpailukyvyn säilyttä
minen maailmalla. Edistämällä taloudellista kilpailua ja tarjo
amalla kattavan markkinainformaation yleinen tietoverkko toden
näköisesti tuottaisi pitkän ajan kuluessa tehokkuushyötyjä, 
jotka leviävät laajalti kansantalouteen.

Demografinen ia sosiaalinen ympäristö
Väestön koostumukseen ja ominaisuuksiin kohdistuvat muutokset 
tuovat tärkeätä tietoa vähittäiskaupan instituutioille, joiden 
asiakkaita ovat eri väestöluokkien edustajat (Stern & El-Ansary 
1992, 91). Kiinnostavaa tietoa tuovat potentiaalisten kuluttaji
en määrä eri maantieteellisillä alueilla, ikäjakauma, perhekoko, 
koulutustaso, asutus kaupunki/maaseutu -alueilla, työssäkäyvien 
naisten määrä, työviikon pituus, kirjallisuus- ja kulttuurikiin- 
nostusten muutokset (Dickinson 1981, 32). Tietoverkkopalveluja 
on tarjottu Suomessa yleisölle jo lähes kymmenen vuoden ajan. 
Palvelujen käyttö on kasvanut melko hitaasti ja saavuttanut ehkä 
noin prosentin työikäisestä väestöstä (Liikenneministeriö 1989, 
1). Naisten lisääntyneen työssäkäynnin johdosta kaupassa asioi
miseen käytetty aika vähenee. Naisten lisääntynyt työssäkäynti 
leviää ympäri Eurooppaa, jolloin vaihtoehtoiset ostostavat tule
vat ei vain houkuttelvimmiksi vaan myös välttämättömiksi (News
week 1992). Työelämässä lisääntynyt tietokoneiden käyttö madal
taa kynnystä myös kotikäyttöön. Sosiaalisen kanssakäymisen tarve 
on kasvattanut ostoparatiiseja, joihin mennään ostosten ohella
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myös viihtymään ja viettämään aikaa. Lisääntynyt automaatio 
saattaa aiheuttaa joissakin kuluttajissa jopa negatiivisia reak
tioita palveluntuottajia kohtaan (Forman & Sriram 1991). Nuoret 
ovat tietokonepelien myötä tottuneita käyttäjiä, joten he voivat 
tulevaisuudessa olla innostunut kuluttajajoukko myös sähkömark
kinoilla. Vammaiset ja vanhukset olisivat potentiaalinen joukko, 
joille kotiinkantopalvelut soveltuisivat hyvin, mutta oppimis
kynnys saattaa olla liian korkea.

Lainsäädännöllinen ympäristö
Lainsäädännöllisessä ympäristössä kaupan aukioloaikojen pidentä
minen vaikuttaa negatiivisesti sähkömarkkinoiden kehitykseen. 
Sähkömarkkinathan ovat avoinna 24h/vrk, joten liikkeiden piden
tyneet aukioloajat lisäävät kilpailua. Kuluttajan suojaaminen 
tietoverkon virhetoimintojen sekä muiden käyttäjien väärinkäyt- 
töyrityksiä vastaan on tärkeä tutkimus- ja kehittämisaihe. Säh
kömarkkinoilla kuluttajan etujen tulisi olla vähintään yhtä 
turvatut kuin ei-sähköisessä kaupassa. Käyttäjän toiminnan re
kisteröinnin on usein katsottu muodostavan vaaran myös tietosuo
jalle. Teoriassa olisi mahdollista jäljittää kertyneiden tieto
jen perusteella käyttäjän mieltymykset ja tavat. Esimerkiksi 
useasti sähkömarkkinoilla asioivan ajankäyttöä voidaan seurata 
jne. Yleiseen tietoverkkoon sovellettuna Suomen laki merkitsee 
mm., että tietoja voi pääsääntöisesti kerätä vain omista asiak
kaista tiettyjä ennalta määriteltyjä ja lain mukaan hyväksyt
täviä tarkoituksia varten. Kuluttajalla tulisi olla myös mahdol
lisuus kieltäytyä tietoverkkoja pitkin tulevasta suoramainonnas
ta. Sähkömarkkinoihin tullaan aluksi soveltamaan suora-ja posti- 
myyntiä koskevia säädöksiä. Mainontaan ja tuoteselosteisiin 
liittyvät säädökset koskevat luonnollisesti myös sähkömarkkinoi
den kautta myytäviä tuotteita.

Teknologinen ympäristö
Tietoverkkoja voidaan alkujaan pitää nimenomaan teknisenä inno
vaationa, joten teknologisessa ympäristössä tapahtuneet muutok
set ovat epäilemättä vaikuttaneet suuresti sähkömarkkinoiden 
syntyyn. Talouden lama hidastaa luonnollisesti myös sähkömark
kinoiden kehitysvauhtia, vaikkakin esimerkiksi kotitietokoneiden 
määrä on edelleen noussut voimakkaasti. Toisaalta nykyiset vä



hittäiskaupan instituutiot pyrkivät tehostamaan toimintaansa 
kehittyvän tekniikan avulla.

7.4
Teoreettinen kehitysennuste sähkömarkkinoille

Tietoverkkojen välityksellä käytävä kauppa - sähkömarkkinat - 
on uudiste, jonka kehityksen ennustamiseen on valittu jaksoteo- 
riat ja innovaation diffuusioteoria.

Kuvioon 14 on tiivistetty ympäristöanalyysi, joka on jaoteltu 
mahdollisuuksiin ja uhkiin. Ympäristöteorian mukaisesti on otet 
tu huomioon eri ympäristöt uhkien ja mahdollisuuksien kartoituk 
sessa.

Kuvio 14
Ympäristön uhat ja mahdollisuudet sähkömarkkinoille 
Suomessa

UHAT
-lama vähentää alkuinvestointihalukkuutta
—sosiaalisesti yksinäiset haluavat viihtyä tehdessään ostoksia 
-vanhukset ja keski—ikäiset eivät halua enää opetella uutta 
tapaa tehdä ostoksia 
-kaupan aukiolojen vapautuminen 
-tiedonsuoj aus
-riippuvuus postiliikenteestä ja puhelinlaskutuksesta 
MAHDOLLISUUDET
-yleinen tiedonkulku nopeutuu ja tiedon tarve lisääntyy 
-jakeluteiden rationalisointi 
-pyrkimykset tieliikenteen vähentämiseen
-vaikeasti liikkuvien (vanhukset ja vammaiset) tarve ostaa 
kotoa käsin
-kansainväliset tietoyhteydet 
-lama lisää kuluttajien hintatietoisuutta 
-kiireiset kotitaloudet haluavat asioida nopeasti 
-vaivaton vertailunmahdollisuus puuttuu vähittäiskaupan 
hajanaisilta markkinoilta 
-nuoret tietokonepelien käyttäjät
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Kuvio 15
Sähkömarkkinoiden kehitysennuste - teoreettinen viitekehys
VÄHITTÄISKAUPAN PYÖRÄ
Lähtötilanne:
-tuotetarjonta on rajoitettu 
-kustannustaso on alhainen
-mainonta on vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan 
-kanava tarjoaa markkinoiden alhaisimmat hinnat 
-tuote-esittely on vaatimatonta eikä houkuttelevaa 
(still-kuva ja mosaiikkigrafiikkaa)

-valikoissa siirtyminen on hidasta ja käyttö vaikeaa

Kehityskuva:
-tuotetarj onta lisääntyy 
-markkinointia monipuolistetaan
-palveluntuottajien määrä sähkömarkkinoilla lisääntyy 
-kilpailu kiristyy ja kustannukset kasvavat 
-jakelua tehostetaan 
-tekniikkaa kehittyy 
-luottoehtoj a parannetaan 
-kustannusetu katoaa
-sähkömarkkinoiden alkuperäinen liikeidea muuttuu ja kilpailuetu 
menetetään

VÄHITTÄISKAUPAN ELINKAARI
Lähtötilanne:
-palveluntuottajien kannattavuusluvut ovat negatiivisia 
-sähkömarkkinoiden markkinaosuus vähittäiskaupan myynnistä on 
olematon
-sähkömarkkinat on elinkaarensa aivan alussa

Kehityskuva:
-sähkömarkkinoiden palveluntuottajat rikkovat kannattavuusrajan
-markkinaosuus vähittäiskaupan kentässä kasvaa
-palveluntuottajien myynnin volyymi kasvaa
-kilpailu kiristyy palveluntuottajien kesken
-uusia palvelumuotoja tulee sähkömarkkinoille
-muiden menestys houkuttelee kilpailijoita mukaan
-tekniikka kehittyy
-10 vuoden kuluttua kypsyysvaihe on saavutettu ja on uusien 
vähittäiskaupan muotojen vuoro

INNOVAATIOIDEN DIFFUUSIO
Lähtötilanne:
-käyttäjät ovat innovaattoreita 
-uteliaat kokeilijat käyttvät sattunnaisesti 
-organisaatiot ovat vasta omaksumassa uudistetta 
-palveluntuottajat miettivät mahdollisia kohderyhmiä

Kehityskuva:
-organisaatiot ovat omaksuneet uuden idean
-markkinointi eri kohderyhmille alkaa
-mielipidejohtajien mielenkiinto herää
-sähkömarkkinoista on paljon uutisia medioissa
-aikaiset omaksujat kokeilevat ja tarkkailevat tilannetta
-sähkömarkkinoille muodostuu vakituinen käyttäjäjoukko
-kysyntä kasvaa sähkömarkkinoilla ja sen käyttöalue laajenee
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Ottaen huomioon edellä mainitut ympäristöseikat on teoreettises
sa viitekehyksessä pyritty ennakoimaan tulevaisuuden kehitysku- 
vaa optimistisesta näkökulmasta. Pessimistinen vaihtoehto, joka 
olettaa sähkömarkkinoiden kehityksen pysähtyvän kokonaan, on 
jätetty tämän tutkielman ulkopuolelle. Kolmelta eri teoriaperus- 
talta lähtevässä ennusteessa oletetaan, että Suomen sähkömark
kinat laajenevat ja kehittyvät edelleen nykyisestä lähtötilan
teesta.
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8
SÄHKÖMARKKINOIDEN TULEVAISUUDENKUVAN EMPIIRINEN TYÖN VAATIMAT 
RATKAISUT

8.1
Empiirisen työn tehtävä ja tutkimusmenetelmän valinta

Empiirisen työn tehtävänä on selvittää käytännössä teoreettisen 
kehitysennusteen paikkaansapitävyys.

Valinta kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen vä
lillä riippuu muun muassa tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä. 
Tutkimuskohde voi olla joko singulaarinen tai geneerinen ilmiö. 
Singulaarinen ilmiö on jokin tietty, yksilöitävissä oleva ilmiö, 
tapahtuma tai tapahtumaketju. Geneerinen ilmiö viittaa puoles
taan johonkin ilmiöluokkaan. Singulaarisen ilmiön tutkimiseen 
soveltuu yleensä vain kvalitatiivinen tutkimus, jonka tutkimus- 

on verbaalista tai kuvallista. Kvantitatiivisessa tut
kimuksessa tilastollista perusjoukkoa edustava aineisto on ra
jattu, ja se on esitettävissä lukuina. Kvalitatiivisessa tutki
muksessa analyysin tavat ovat aineistosidonnaisempia kuin kvan- 
titatiivisessa tutkimuksessa, jossa analyysi tapahtuu useimmiten 
tilastollisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen tyyppillisiä tutki
musaineistoja tuottavat kenttähavannointi, vapaamuotoiset haas
tattelut, erilaiset dokumentit ja kulttuurin tuotteet. Erilaiset 
haastattelututkimukset, tilastot ja sisällönanalyysit soveltuvat 
puolestaan kvantitatiivisen tutkimuksaineiston tuottajiksi. (Uu
sitalo 1991, 79-82). Koska sähkömarkkinoiden kehitys on yksilöi
tävissä oleva ilmiö, jonka ennustamiseen koottava aineisto on 
vaikea kvantifioida, soveltuu sen tutkimiseen parhaiten kvalita
tiivinen tutkimusote.

Tutkimuksen perusjoukolla tarkoitetaan sitä havaintoyksiköiden 
muodostamaa joukkoa, josta halutaan tehdä johtopäätöksiä. Jos 
perusjoukko on suuri, tutkimusekonomiset syyt ja luotettavuusnä
kökohdat puolustavat otoksen tai näytteen poimimista. Otoksen 
poiminta perustuu tunnettuihin todennäköisyyksiin. Näyte on 
harkinnanvaraisesti valittu osa perusjoukkoa (Uusitalo 1991,
71).
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Tässä empiirisen työn perusjoukkona on kaikki vähittäiskaupan 
alalla toimivat palveluntuottajat ja kaikki tietoverkon rakenta
jat ja asiantuntijat. Yhdeksän asiantuntijaa pyrkii edustamaan 
perusjoukon ominaisuuksia, ja on siten harkinnanvaraisesti poi
mittu näyte peruj oukosta.

Valmiin kyselylomakkeen laatiminen näin uudelle ilmiölle ei 
tuntunut mielekkäältä, joten päädyttiin haastatteluun. Ennalta- 
määrätyt tarkat kysymykset olisivat raj aneet aineiston liian 
suppeaksi, sillä uuden asian tutkiminen tuo esille usein yllät
täviäkin tietoja ja mielipiteitä. Haastattelussa on lisäksi 
mahdollisuus tulkita ja täsmentää avoimia kysymyksiä, ja se on 
menetelmänä joustavampi kuin kyselylomake. Täysin strukturoi
maton haastattelu taas tuottaa tutkimusaiheen kannalta paljon 
epärelevanttia aineistoa (Hirsjärvi & Hurme 1988, 15). Koska 
sähkömarkkinat edustaa laajaa ilmiötä päädyttiin puolistruktu- 
roituun haastattelulomakkeeseen, jotta aineisto säilyisi oleel
lisena tutkimusongelman kannalta. Teemahaastattelu oli luonteva 
valinta tiedonkeruumenetelmäksi, koska teoreettinen viitekehys 
tarjoaa valmiit teemat. Teema-alueiden puitteissa haluttiin 
tutkia haastateltavien henkilöiden arvioita, mielipiteitä ja 
käsityksiä sähkömarkkinoista. Koehenkilöiden määrä oli lisäksi 
melko pieni (9), mikä tukee teemahaastattelun valintaa.

8.2
Empiirisen työn toteuttaminen

Haastattelulomake koostui neljästä teema-alueesta:
1) sähkömarkkinat suhteessa muihin vähittäiskaupan muotoihin 
(vähittäiskaupan pyörä -teoria)
2) sähkömarkkinoiden kehitys ajan suhteen 
(vähittäiskaupan elinkaari -teoria)
3) sähkömarkkinoiden leviäminen kuluttajien joukossa 
(innovaatioiden diffuusioteoria)
4) ulkoiset tekijät 
(ympäristöanalyysi)

Aineiston hankinta lähti liikkeelle yritysten valinnansta, minkä 
jälkeen valittiin kustakin yrityksestä henkilöt, jotka ovat 
seuranneet tietoverkkopalveluiden ja sähkömarkkinoiden kehitystä
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asemansa puolesta. Palveluntuottajien näkökulman toivat tutki
mukseen kolme kaupan keskusliikkeen edustajaa. Pankin asiantun
tija otettiin mukaan, koska pankkipalvelut ovat Suomen tieto
verkkopalveluista tällä hetkellä suosituimpia. Lisäksi pankkien 
yhteistyötä tarvitaan, jotta sähkömarkkinoille saataisiin lii
tettyä toimiva maksujärjestelmä. Tietoverkkojen rakentajien 
edustajina toimivat asiantuntijat Helsingin Puhelinyhdistyksestä 
ja Telen telematiikkaosastolta. Telmo-projektin asiantuntijana 
haastateltiin Liikenneministeriön edustajaa. Näiden seitsemän 
varsinaisen haastattelun lisäksi tehtiin kaksi koehaastattelua. 
Koska koehaastattelut eivät tuoneet oleellisia muutoksia haas
tattelulomakkeeseen, ne liitettiin tutkimusaineistoon. Koehaas- 
tateltuina toimivat suoramarkkinoinnin asiantuntija ja markki- 
nointikonsultti.

Haastateltaviin henkilöihin otettiin yhteyttä ensin kirjeitse 
(liite 1) ja sitten puhelimitse, ja jokainen pyydetty suostui 
haastateltavaksi. Henkilöt ovat yrityksessänä johtavassa asemas
sa, ja he ovat alan viimeisimmän kehityksen suhteen ajantasalla. 
Tästä osoituksena voidaan pitää Helsingin Sanomien artikkelia 
sähköisistä tietopalveluista, jossa Telen ja HPY:n edustajina 
toimivat samat henkilöt kuin tässä tutkielmassa (HS 5.2.1993,
A8).

Kaikissa yhdeksässä haastattelussa käsiteltiin samoja teema-alu
eita, minkä lisäksi keskusteltiin jokaisen yrityksen omasta 
panoksesta ja suhtautumisesta sähkömarkkinoihin. Asiantuntijoi
den henkilökohtaiset mielipiteet otettiin myös huomioon. Haas
tattelut etenivät jokaisen haastateltavan kohdalla samassa jär
jestyksessä, ja kysymykset esitettiin samalla tavoin jokaiselle. 
Lisäksi haastattelun yhteydessä pyrittiin varmistumaan siitä, 
että kaikki ymmärsivät kysymykset samalla tavoin. Haastattelujen 
jälkeen oli aineistoa kertynyt riittävästi yhtenäisen kehityst
rendin kuvaamiseen. Haastattelut purettiin nauhalta tiivistel
miksi, jotka ovat tämän tutkielman liitteenä 3. Luvussa yhdeksän on 
esitetty tämän tutkielman kannalta oleellisimmat haastattelu- 
tulokset. Analyysi etenee samassa järjestyksessä kuin haastat
telulomakkeen kysymykset.



8.3
Aineiston luotettavuus

Valkonen (1971, 53) jakaa tutkimuksen aineiston luotettavuuden 
sisäiseen ja ulkoiseen luotettavuuteen. Sisäisestä luotettavuu
desta puhuttaessa ollaan kiinnostuneita virheistä yksittäisten 
havaintojen kohdalla, kun taas ulkoinen luotettavuus viittaa 
siihen, kuinka hyvin aineisto edustaa perusjoukkoa. Siinä määrin 
kuin mittaaminen on reliaabelia ja validia, tutkimusaineisto on 
sisäisesti luotettavaa. Aineiston ulkoinen luotettavuus toteutuu 
selloin* kun tutkittu näyte tai otos edustaa perusjoukkoa. Mo
lemmat luotettavuuden osatekijät yhdessä määrittelevät sen, 
kuinka hyvin voimme aineistoon luottaa eli onko tutkimuksen 
kokonaisluotettavuus hyvä (Uusitalo 1991, 86).
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Mittauksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen toistetta
vuutta, ei-sattumanvaraisuutta. Kvalitatiivisen sekä tapaustut
kimuksen yhteydessä reliabiliteetti on ymmärrettävissä vaatimuk
seksi analyysin toistettavuudesta (Uusitalo 1991, 84). Tutkimus
aineiston toistettavuuteen vaikuttaa myönteisesti se, että tut
kija haastatteli kaikki kohdehenkilöt itse, jolloin ei synny 
haastattelijaan liittyvää sattumanvaraisuutta. Lisäksi nauhurin 
käyttö vähensi muistiinpanotekniikkaan liittyvää sattumanvarai
suutta. Koehaastattelut varmistivat haastattelijan ja haasta
teltujen kielellisen yksiymmärteisyyden. Haastatteluista tehdyt 
tiivistelmät lähetettiin haastateltujen korjattavaksi ja hyväk
syttäväksi (liite 2). Aineistossa ei siten pitäisi olla väärin- 
tulkittua tai virheellisesti ymmärrettyä tai koodattua tietoa. 
Aineistoa on lisäksi käsitelty yksinkertaisin luokittelu- ja 
tulkintasäännöin, joten lukija voi itse päätellä haastateltujen 
lausuntojen perusteella tehtyjen johtopäätösten oikeellisuutta. 
Lyhennelmien (liite 3) avulla voidaan luoda yleiskuva kunkin 
haastateltavan henkilökohtaiseen kehitysnäkemykseen sähkömark
kinoista.

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata juuri sitä, 
mitä on tarkoituskin mitata. Uusitalo (1991, 85) mainitsee kä
sitteen ennustevaliditeetti, jolloin mittarin validiteetista 
saadaan tieto vasta jälkikäteen. Vaikka kvalitatiivisen tutki-
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muksen yhteydessä ei tavallisesti käytetä validiteetin käsitet
tä, on siinäkin kytkettävä teoreettiset ja empiiriset määritel
mät toisiinsa kuten kvantitatiivisessa tutkimukessa (Uusitalo 
1991, 86). Tämän tutkielman mittareiden validiteetista saadaan 
täysin varma tieto vasta, kun nähdään sähkömarkkinoiden todel
linen kehitys tulevaisuudessa ja verrataan sitä tämän tutkielman 
tuloksiin. Tutkielman teoreettisen ja empiirisen osan aineistot 
kytkettiin kuitenkin toisiinsa tutkielman tuloksissa. Tutkimuk
sen käsitevalidius on huono, jos tutkimus ei kykene tavoittamaan 
tutkittavasta ilmiöstä olennaisia piirteitä eikä johtamaan teo
riasta keskeisiä käsitteitä. Teemahaastattelun sisältövalidius 
on huono, jos kysymykset eivät tavoita haluttuja merkityksiä 
(Hirsjärvi & Hurme 1988, 129). Tämän tutkimuksen käsitevalidi- 
teettiin vaikuttavat myönteisesti selkeän tutkimusongelman mää
ritteleminen heti tutkielman alusta lähtien. Haastattelurunko 
suunniteltiin teema-alueiden puitteissa huolellisesti, ja suori
tettiin kaksi koehaastatteina haastattelurungon testaamiseksi. 
Tutkielman alkuosassa pyrittiin nimenomaan tutustumaan alueen 
käsitteistöön ja perehtymään aiheen taustoihin, jotta sähkömark
kinoiden kehitykseen vaikuttavista tekijöistä tavoitettaisiin 
olennaiset piirteet. Sisältövaliditeetin parantamiseksi käytet
tiin selkeitä teema-alueita, jotka johdettiin teoreettisista 
malleista.
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9
SÄHKÖMARKKINOIDEN TULEVAISUUDENVISIO SUOMESSA ASIANTUNTIJOIDEN 
NÄKÖKULMASTA

9.1
Sähkömarkkinoiden kilpailuedut muihin vähittäiskaupan muotoihin
verrattuna

Pyöräteorian mukaan edullisuus on uuden innovatiivisen vähit
täiskaupan muodon kilpailuetu. Teorian mukaan tyyppitapauksessa 
uusi tulokas tulee markkinoille matalalla profiililla ja pienin 
kustannuksin. Yksikään haastatelluista ei kuitenkaan pitänyt 
edullisuutta sähkömarkkinoiden kilpailuetuna muihin vähittäis
kaupan muotoihin verrattuna.

Tärkeimpinä kuluttajille tarjottuina etuina pidettiin vaivatto
muutta, kotona ostamisen helppoutta, ajansäästöä ja kotiintoimi- 
tusta. Tietoliikenteen nopeus ja tiedon määrän lisääntyminen 
koettiin myös tärkeiksi lisäeduiksi kuluttajan kannalta. Lisään
tynyt kilpailu tehostaa markkinoiden toimintaa ja ehkä laskee 
yleistä hintatasoa koko vähittäiskaupan kentässä. Vuorovaikut
teisuus ja 24 tuntia vuorokaudessa aukioleva ostoskanava on 
uutta vähittäiskaupassa. Vähittäiskaupan pyörä -teorian mukainen 
kehitys ei haastateltujen mielestä sovi sähkömarkkinoiden ta
paukseen, koska sähkömarkkinat eivät pyri tarjoamaan edullisinta 
vaihtoehtoa kuluttajalle vaan pikemminkin päinvastoin. Pietari
nen Liikenneministeriöstä totesi lisäksi, ettei mikään etu ole 
elinkeinoelämässä pysyvä, koska kaikki osapuolet joutuvat sopeu
tumaan ja muuntautumaan pysyäkseen elinvoimaisina. Johannesdahl 
Telestä uskoo Ranskan esimerkin mukaisesti, että tietoverkon 
kautta tarjottavat tuotteet tulevat olemaan hieman kalliimpia 
kuin vähittäismyymälöissä. Toimitetaanhan tuotteet kotiin asti. 
HPY:n Aalto totesi, että kilpailun kiristyminen vähittäiskaupas
sa toisi kenties yleistä hintatasoa alaspäin, mutta sähkömark
kinat eivät yksin voi myydä edullisemmin kuin muut. SOK:n Sääs- 
kilahti mainitsi yhtenä vaihtoehtona ostorenkaan, jossa hintaetu 
konkretisoituisi kuluttajalle asti. Ostorenkaassa "meklari" 
ostaa tukkuhinnalla suuren tavaraerän, jonka hän myy tietoverkon 
välityksellä kuluttajajoukolle, joka saa tuotteen lähes tukku
hintaan paljousalennuksineen. Anttilan Heinonen totesi, että
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toistaiseksi pieneen ostajakuntaan sitoutuu palveluntarjoajien 
henkilöstöresursseja kohtuuttoman paljon, jolloin hintaetua ei 
saada kuluttajalle. Heinonen ei muutenkaan usko, että postimyyn
tiä harjoittava palveluntarjoaja voisi houkutella poikkeavalla 
edullisuudella kuluttajaa ostamaan sähkömarkkinoiden kautta.

Kysymykseen, mitä etuja sähkömarkkinat toisivat palvelun
tarjoajille, ei vastauksia tullut yhtä helposti. Tehostunut tie
donvälitys ja ruuhkahuippujen tasoittuminen myymälässä olivat 
ainoat edut, jotka mainittiin useammin kuin kerran. Anttilan 
Heinonen ryhtyi pohtimaan suoramarkkinoinnin yleisten etujen 
pätemistä myös sähkömarkkinoihin. Tilauksenkäsittelij ää ei tosin 
sähköisessä tilauksessa tarvita, totesi Heinonen, muttei muuten 
löytänyt erityistä etua, miksi palveluntarjoajan kannattaisi 
myydä tietoverkon kautta. Logistisia ongelmia korostava Sääski- 
lahti SOK:sta uskoi puhelimen olevan lähitulevaisuudessa suurem
pi mullistaja kuin tietokone. Keskon Haasmaan mielestä palvelun
tarjoajalle ei sähkömarkkinoista ole hyötyä ellei volyymiä saada 
sitä kautta kasvamaan. Kaupalle kotipalvelu voisi olla kustan
nussäästö, jos ruuhkahuippuja voitaisiin näin tasoittaa. Myyjän 
etuina voivat olla vain kaksi asiaa: kustannusten pieneneminen 
tai volyymin eli myynnin kasvu. Haasmaa totesi lisäksi, että 
sähkömarkkinat eivät sinänsä luo uutta kysyntää tai uusia asiak
kaita, se vain lisää kilpailua samoista asiakkaista eri myynti
kanavien välillä. Myös Pietarinen totesi, että palveluntarjoaja 
ei pysty tietoverkkoon panostamalla hankkimaan uusia asiakkaita 
vaan tarjoaa vain nykyisille asiakkailleen uutta tapaa ostaa, 
kuten pankit tarjotessaan kotipankkia osalle asiakkaistaan. 
Pankin kannalta selvä kustannussäästö syntyy siitä, että henki
lökohtainen palvelu jää pois, sanoi Kontinen. Päätepankin ja 
sähkömarkkinoiden välillä on suuri ero siinä, että pankkiasiat 
asiakas voi hoitaa loppuun asti yhdellä istunnolla, kun taas 
sähköisen tilauksen tekemisen jälkeen toimenpiteitä tarvitaan 
vielä (maksu ja toimitus), totesi Kontinen. HPY:n Aalto piti 
vähittäiskaupan toimitusmyyntiä kauppiaan kannalta edullisena 
toimintana, koska kauppias välttyy ruuhkilta myymälässä voides
saan hoitaa osan asiakkaistaan sen ulkopuolella. Johannesdahl 
puolestaan totesi, että palveluntarjoajan kannalta sähkömark
kinoiden kautta myynti on halvin tapa myydä, jos yksityiselle 
kuluttajalle ei tehdä omaa tietoverkkosovellusta. Tällöin lähde-



"tään siitä olettamuksesta, että sovellus on jo olemassa posti
myynnin tai kaupan henkilökunnan käytössä ja tähän samaan jär
jestelmään avataan yksityiselle kuluttajalle itsepalvelukanava.
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9.2
Sähkömarkkinoiden kehitysvauhti

Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että sähkömark
kinat ovat elinkaarensa alussa. Kontinen SYPrstä totesi, että 
myös kotipankkipalvelu on aikaisen kasvun vaiheessa, eli nopea 
kehitys on vielä edessäpäin. Kotipankkipalvelua käyttää vasta 
n.10 % pankin asiakkaista. Automaattinosto pankkiautomaateista 
on ajanut kotipankkijärjestelmän ohi vauhdilla, sillä automaa
tista nostaa rahansa jo yli 80 % asiakkaista. Asiantuntijoiden 
arviot sähkömarkkinoiden siirymisestä nopean kehityksen vaihee
seen vaihtelivat 1-14 vuoden välillä. Yleisesti arveltiin sähkö- 
markkinoiden kehittyvän voimallisesti vasta ensi vuosituhannen 
puolella. Pietarinen Liikenneministeriöstä piti sähkömarkkinoita 
paljon suurempana ja mullistavampana ilmiönä kuin elinkaari - 
teorian olettamana innovaationa, joka syntyy ja kuolee. Tieto
verkko on tulossa muodossa tai toisessa jäädäkseen palvelemaan 
ihmistä mitä moninaisimmilla aloilla. Tekniikkaa vastaanottavai
seen kansaan tietoverkkopalvelut tulevat hitaasti liukuen kulut
tajien käyttöön, sanoi Heinonen. Haasmaa arveli, että tietoverk
koa ryhdytään ensin käyttämään informaation lähteenä lähes päi
vittäin, jolloin yleinen tietoverkko yleistyy tutuilla alueilla. 
Sen jälkeen myös sähköinen ostaminen liukuu suomalaisten käyt
töön. Johannesdahl uskoo myös palveluiden suosion leviävän en
sin, palveluiden ja tuotteiden myynnin eronahan on se, että 
tavarat vaativat aina myös toimituksen eli jakelujärjestelmän 
tuekseen. HPY; n Aalto oli kaikkein optimistisin arvioidessaan, 
että palveluntarjoajien kannattavuusraja ylittyy noin 1-2 kulut
tua. Investointeja järjestelmän rakentamiseen ei voida enää sei
sottaa toimettomina pitempään, totesi Aalto.

9.3
Sähkömarkkinoille soveltuvat tuotteet

Tietoverkon kautta myytävistä tuotteista oli paljolti erilaisia 
ehdotuksia. Sulander totesi, että tietoverkkoon soveltuvat kes-
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tokulutushyödykkeet niiden säilyvyyden ansiosta. Sovitusta vaa
tivat vaatteet ovat Sulanderin mukaan hankalia myyntiartikkelei
na sähköisesti, mutta esimerkiksi sormikkaat, huivit, laukut 
yms. voisivat olla paremmin soveltuvia. Virtanen uskoi nuorille 
suunnattuj en tuotteiden myyntivoimaan, koska nuoret ovat innok
kaita tietokonepelien pelaajia ja heidän keskuudessaan leviävät 
uutuudet nopeasti. Heinonen näkisi sähköisen päivittäistavara
kaupan mahdollisena, kunhan keräily- ja toimitusjärjestelmät 
suunniteltaisiin varaston ohelle kannattavasti. Muista sähkö
markkinoille soveltuvista tuoteryhmistä Heinonen mainitsi kodin 
elektroniikkatuotteet ja rakennustarvikkeet. Sääskilahti ei usko 
päivittäistavarakauppaan sähkömarkkinoilla niiden pienen katteen 
vuoksi. Sähkömarkkinoille hyvin soveltuvista tuotteista Sääski
lahti mainitsi maatalouskauppaan ja tietotekniikkaan liittyvät 
koneet ja välineet. Muuten Sääskilahti uskoo enemmän asiointi- 
ja varauspalveluiden voimaan yksityisten kuluttajien puolella 
kuin tavarakauppaan. Haasmaa puolestaan arveli maatalouteen ja 
rakentamiseen liittyvien tuotteiden sopivan hyvin sähkömark
kinoille. Tietoverkossa toimivat parhaiten Haasmaan mielestä 
yleiset asiointipalvelut, informointi ja sähköposti, jotka ke
hittyvät ensin. Haasmaa korosti lisäksi, että vähittäiskauppi- 
aalle on ensisijaisen tärkeää saada asiakas liikeeseen, koska 
siellä tarjonta on runsasta ja houkuttelevasti esillä, jolloin 
asiakas ostaa enemmän kuin ostoslistassa lukee. Haasmaa arveli 
lisäksi, että kauppias ei osaa poimia juuri asiakkaan kannalta 
sopivia tuotteita, esimerkiksi hedelmiä. Kontisen mukaan sähkö
markkinoiden voima nousee esille haihtuvien, kuluvien, pilaantu
vien tai saatavuudeltaan harvinaisten tuotteiden kohdalla. 
Yleensä nopeasti myytävien tuotteiden mahdollisuus saattaisi 
olla nopean tiedonvälityksen tarjoavassa tietoverkossa. Kontinen 
arveli myös tulevaisuudessa tietoverkolla toimivan kirpputori- 
maisen myyntitavan, jossa kysyntä ja tarjonta pyrkivät kohtaa
maan hinnoin, jotka tyydyttävät parhaalla mahdollisella tavalla 
sekä ostajaa että myyjää. Aalto ei usko päivittäistavarakaupan 
kehittyvän kovinkaan suureksi sähkömarkkinoilla. Sitä vastoin 
viihde-elektroniikka ja "hömppäkama" soveltuisivat Aallon mukaan 
paremmin sähkömarkkinoille. Hintataso rajoittuisi alle 10.000 
markan hankintoihin. Johannesdahl totesi, että kuluttaja ei osta 
sähkömarkkinoilta pelkää tuotetta vaan myös siihen liittyvän 
palvelun eli kotitoimituksen. Ulkomaisten kokemusten mukaisesti
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myös suomalaiset ostavat yllättäviä tuotteita television ja 
puhelimen välityksellä. Johannesdahl mainitsi esimerkkinä soh
van, joka on jostakin syystä suomalaisten suosikkituote tele
vision ostoskanavalla. Päivittäistavaroiden ostoon liittyy Jo- 
hannesdahlin mielestä luontevasti sosiaalinen kontakti, mutta 
harvoin ostettavan tuotteen oheen ei tarvita sosiaalista tapah
tumaa, vaan pääasia on saada uusi sohva tai jääkaappi mahdolli
simman vaivattomasti. Kuluttajan täytyy tällöin arvostaa vai
vattomuutta enemmän kuin tuotteen laadullisia tai tyylillisiä 
ominaisuuksia. Johannesdahl korosti, että kuluttajan ostama 
tuote toimitetaan kotiin määrätyn ajan sisällä, jolloin sama 
tuote kaupasta ostettuna ei kilpaile tällaisen palvelukokonai
suuden kanssa. Ranskan Minitelin kautta tehtyjen päivittäistava- 
ratilausten kokemuksista Johannesdahl totesi, että kotiintoimi- 
tettu tavara on parempilaatuista kuin tavarat, jotka ovat kau
passa. Kauppias ei halua menettää parhaimman katteen tuovaa
as-^^^asi3an, joten hän poimii tilattuihin tavaroihin parhaimmat 
kappaleet.

9.4
Sähkömarkkinoiden nykyiset ja potentiaaliset käyttäjät

Haastateltujen kesken yhteistä nykyisille käyttäjille on muun 
muassa se, että he ovat tietokoneiden kanssa tekemisissä olevia, 
nuoria, kiireisiä ja hyvin koulutettuja. Virtanen uskoi, että 
ensimmäiset omaksujat tulevat sähkömarkkinoiden käyttäjiksi 
silkkaa uteliaisuuttaan. Edullisuus olisi hyvä tapa houkutella 
kuluttajia, mutta Virtanen ei pitänyt sitä mahdollisena palve
luntuottajien lanseerauskustannusten vuoksi. Tekniikan kehitty
minen oli Virtasen ja Sulanderin mielestä ensisijaisen tärkeää, 
jos nykyistä suurempi kuluttajajoukko halutaan houkutella sähkö
markkinoiden käyttäjiksi. Liian monimutkainen ja hankala käyttö 
karkoittaa kuluttajat. Virtasen mielestä nykyiset käyttäjät 
ovat ensimmäisiä innovaattoreita. Potentiaalisia kuluttajia ovat 
tietokonepelejä pelaavat nuoret, joiden ostokyky kasvaa jatku
vasti, totesivat Virtanen ja Sulander. Sulander muistutti kui
tenkin, että tuskin kukaan ryhtyy ostamaan pelkästään sähkömark- 
kinoilta tai pelkästään myymälästä, vaan kuluttajille tarjotaan 
useita vaihtoehtoisia kanavia hankkia tuotteita ostotilanteesta 
riippuen. Postimyynnin näkökulmaa edustava Heinonen totesi,
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ettei näe mitään sellaista uutta kuluttajaryhmää, joka sähkö
markkinoiden avulla saataisiin jo kotiostamista tarjoavan yri
tyksen asiakkaaksi. Heinonen arveli sähkömarkkinoita käyttävän 
paljon tietotekniikan kanssa tekemisissä olevat henkilöt, joiden 
joukossa on suhteessa hieman enemmän miehiä kuin postimyynnin 
asiakkaina yleensä. Asiakkaat ovat hieman nuorempia kuin posti- 
myyntiasiakkaat keskimäärin. Potentiaalisena kuluttajajoukkona 
Heinonen mainitsi perheet, joiden ajankäyttö on rajoitettua. 
Sääskilahden mielestä sähkömarkkinoita käyttävät tällä hetkellä 
innovaattorit, joita on vaikea kategorisoida määrättyyn ihmis
tyyppiin* Ensimmäiset käyttäjät ovat hyvinkin erilaisia ihmisiä 
eri tulo- ja ikäluokista. Käyttäjäkunta muotoutuu lopulliseen 
muotoonsa Sääskilahden mielestä vasta sitten, kun palvelujen 
tarjontakin standardoituu. Myös Haasmaa oli sitä mieltä, että 
sähkömarkkinoiden käyttäjäjoukko ja käyttöalueet muotoutuvat 
lopulliseen muotoonsa vasta tulevaisuudessa. Sähkömarkkinat 
tulisi Haasmaan mukaan kohdistaa kiireiselle kuluttajajoukolle, 
jolle aika on rajoitettua. Ostosten arvon ja käytetyn ajan väli
nen suhde on merkityksellinen mittari, eli henkilön oma aika on 
kalliimpaa kuin tietoverkon tarjoama lisäpalvelu, analysoi Haas
maa. Kuluttajalle on lisäpalvelusta synnyttävä joko kustannus
ta! ajansäästö, muuten kuluttaja ei koe toimintaa mielekkääksi. 
Potentiaalisena kuluttaj aj oukkona Haasmaa näki innovaattoreiden 
jälkeen tämän päivän tietokonepelejä pelaavan nuorison. Toisena 
käyttäjäryhmänä Haasmaa mainitsi tietokoneiden parissa työsken
televät ihmiset ikään katsomatta. Kontinen puolestaan näki pos
timyynnin asiakaskunnassa potentiaalia myös sähkömarkkinoille, 
sillä ostamistapa on melko samanlainen. Pankin edustajana Konti
nen totesi, että palveluntuottajan kannalta tietoverkko toisi 
lisäarvon postimyyntiin sitä kautta, että maksuvarmistus tapah
tuisi jo tilattaessa, jolloin palautuneiden tuotteiden määrä 
vähenisi. Kotipankkipalvelun ensimmäiset käyttäjät olivat "tilin 
nollarajalla tasapainottelijat", "inspiraation vallassa toimi
jat, jotka eivät jaksa suunnitella etukäteen tekemisiään" ja 
"teknofriikit, joista päätepankilla maksaminen on jännää", tote
si Kontinen. Kontinen muistutti, että päätepankkipalvelua käyt
tävät edelleenkin aikaiset omaksujat, eli enemmistö hoitaa pank
kiasiansa muulla tavalla. SYP:in aktiiviasiakaskunnasta on koti- 
pankkipalvelun piirissä noin 10 %. Kasvuvauhti on ollut hitaam
paa kuin laskunmaksuautomaattien käyttöönottovauhti. Kontinen
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arveli, että pankkipalveluiden sähköinen leviäminen ei sinänsä 
edistä tietoverkkopalveluiden käyttöönottoa, koska pankkipalve
lut perustuvat pitkälti pankkien omiin laitteisiin eikä yleiseen 
tietoverkkoon. Pietarinen liikenneministeriöstä totesi, että 
innovaattoreiden jälkeen täytyy tekniikan kehittyä houkuttele
vammaksi ennen kuin uusia omaksujia saadaan sähkömarkkinoiden 
Pürün* Aallon mielestä tämän hetken käyttäjät ovat koulutettu
ja, työssäkäyviä ihmisiä, joilla on rahaa ja luottokortti. USAn 
mallin mukaan maksut tapahtuisivat vain luottokortilla. Potenti
aalisina sähkömarkkinoiden käyttäjinä Aalto mainitsi kaikki, 
joilla on kotitietokone. Kuluttajat tutustuvat järjestelmään 
huomaamattaan eri yhteyksissä, jolloin sähkömarkkinat sulautuu 
suomalaisten palvelukanavaksi muiden kanavien joukkoon. Käyttä
jäkunta on Johannesdahlin mukaan siirtymässä innovaattoreista 
aikaisiin omaksujiin paljolti pankkipalveluiden ansiosta. Jär
jestelmän parissa on jo pitkään toiminut 10.000-20.000 innovaat- 
toria. Seuraava tavoite on Telen apulaisjohtajan mukaan 100.000 
käyttäjää, ja rajapyykki on 500.000 käyttäjän kohdalla. Käyttä
jäkunta muodostuu 25-40 -vuotiaista, työssäkäyvistä ja hyvin 
toimeetulevista ihmisistä, jotka ovat entistä kiireisempiä.

9.5
Ympäristön uhat ja mahdollisuudet sähkömarkkinoiden kehityksessä 

Mahdollisuuksia
Kaikkien haastateltavien mielestä sähkömarkkinat onnistuessaan 
tarjoavat valtavat mahdollisuudet tulevaisuudessa. Kansainväli
syys ja tietoliikenteen nopeutuminen mainittiin useasti. Vuoro
kauden ympäri aukioleva kanava tarjoaa myös kuluttajille uuden
laisen mahdollisuuden suunnitella tekemisiään. Kanavan todettiin 
myös olevan aina ajan tasalla, ja se tarjoaa kuluttajalle mah- 
dollisuuden antaa välittömästi palautetta, eli kanava on vuo
rovaikutteinen. Tekniikka tuo uusia mahdollisuuksia esitellä 
tuotteita ja palveluita houkuttelevammin kuin aikaisemmin. Säh
kömarkkinoiden mahdollisuuksista kehittyä Kontinen otti esille 
asennemuutoksen tärkeyden: ihmisten on ensin oivallettava, että 
itsepalvelu ei välttämättä ole sama asia kuin huono palvelu. 
Asiakashan voi itsenäisesti toimia, eikä hänen tarvitse selittää 
toivomiaan toimenpiteitä jollekin toiselle ihmiselle.
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Aallon (HPY) mielestä mahdollisuudet sähkömarkkinoilla ovat val
taisat, ja suomalaiset ovat vasta raapaisseet pintaa eri palve
lujen osalta. Suomi on tekniikan kehityksen huippumaita, joten 
meillä on potentiaalia myydä järjestelmää ulkomaille esimerkiksi 
Englantiin. Aalto näkee myös EY:n yhtenä ympäristön tuomista 
mahdollisuuksista. Kuluttajien kokemusten myötä tietoverkko 
muovautuu käyttäjäystävällisemmäksi ja tehokkaammaksi, jolloin 
järjestelmä kehittyy oikeaan suuntaan. Aalto pitääkin käyttäjien 
palautetta tärkeänä sähkömarkkinoiden kehityksen kannalta. Pää
telaitteiden rinnalle tulee tulevaisuudessa joka tapauksessa 
uusia teknisiä välineitä, jotka hyödyntävät tietoverkkoja, mutta 
Aalto ei pidä tätä uhkana vaan mahdollisuutena.

Johannesdahl nosti esille kauppiaan mahdollisuuden panostaa jär
jestelmään nyt, kun muut eivät sitä vielä tee. Sähkömarkkinoihin 
panostava kauppias saavuttaa sellaisen edun tulevaisuudessa, 
jota jälkijunassa tulevat eivät enää voi saada. Kun nousukausi 
ja muut kiireet alkavat, nyt sähkömarkkinoihin panostavalla 
kauppiaalla on etulyöntiasema kilpailijoihinsa nähden. Tällaisen 
mahdollisuuden sivuuttaminen tai hyödyntäminen täytyisi päättää 
juuri nyt, sillä myöhemmin se on mahdotonta.

Uhkia
Haastalluista kolme mainitsi spontaanisti uhkana olevan kulutta
jansuojan ja tietoverkon yleisen luotettavuuden. Aiheesta on 
ollut yleistä keskustelua, sillä lähes kaikki ottivat aiheen 
tavalla tai toisella esille. Taantuman todettiin vain osaltaan 
hidastavan kehitystä, eikä sitä pidetty pysyvänä uhkana. Kaupan 
aukioloaikojen vapautumisella ei nähty olevan vaikutusta kotios- 
tamista tarjoavan myyntikanavan kehitykselle. Myös kuluttajien 
suhtautuminen tietoverkkopalveluihin koettiin jonkinlaisena 
uhkana. Sulander ja Virtanen arvelivat liiallisen teknisyyden 
vieraannuttavan osan kuluttajista. Myös Heinosen mukaan uhka 
sähkömarkkinoiden leviämiselle piilee kuluttajissa. Jos asiak
kaat eivät koe tietokoneostamista mielekkääksi uutuuden viehä
tyksen jälkeen, sähkömarkkinoiden etu ja hyöty häviävät. Mielek
kyys löytyy ainoastaan jonkin pysyvän edun kautta, totesi Heino
nen. Sääskilahti mainitsi kaksi uhkaa: kuluttajasuojan ja puhe
limen. Kauppias saa sähkömarkkinoilta ostavasta asiakkaastaan 
enemmän tietoja kuin myymälästä asioivasta asiakkaasta, koska
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tietoverkolla asiakkaan on ilmoitettava toimitusosoite ja maksu- 
yhteys. Sääskilahti uskoo puhelimen löytävän uusia käyttöalueita 
Suomessa. Puhelimia on huomattavasti enemmän kotitalouksissa 
tällä hetkellä kuin tietokoneita. Sähkömarkkinoiden aika on 
vasta myöhemmin, ennustaa Sääskilahti. Myös Haasmaa muistutti 
puhelimen olemassaolosta ja puheen tunnistavien automaattien 
tulosta markkinoille. Kontinen mainitsi pankin edustajana suu
rimpana uhkana sähkömarkkinoiden kehitykselle väärinkäytökset. 
Tietoverkon yleinen luotettavuus on turvamekanismien avulla 
saatava sellaiselle tasolle, ettei huijaukset ja petkutukset ole 
mahdollisia. Koneen pettäminen on helpompaa kuin ihmisen, ja 
myös lainsäädännön tulisi rangaista tällaisia väärinkäytöksiä. 
Lisäksi tekninen suojaus on tärkeä kehitysalue rikollisuuden 
välttämiseksi. Myös Pietarinen liikenneministeriöstä oli huoles
tunut sähköisen toiminnan ja asioinnin luotettavuudesta. Pieta
rinen epäili myös kuluttajien rohkeutta lähteä rahoineen kasvot
tomaan tietoverkkoon, jossa vastapuoli eli myyjä on täysin tun
tematon. Virheet, häiriöt ja kiistatilanteet vierottavat kulut
tajan nopeasti takaisin perinteisiin ostotapoihin, totesi Pieta
rinen.

9.6
Tiivistelmä

Kolmen keskusliikkeen edustajista Heinonen puhui yksin posti
myynnin näkökulmasta. Heinonen puhui paljolti kokemuksen pohjal
ta, sillä hän oli mukana Anttila postimyynnin kokeilussa sähkö
markkinoilla .

Haasmaa ja Sääskilahti edustivat pitkälti samanlaista ajattelu
tapaa. Haasmaan vastuualueena ovat Keskon operatiiviset järjes
telmät, ja Sääskilahti vastaa myös järjestelmistä SOKzssa. Mie
lipiteet olivat näiden kahden kesken yllättävän samansuuntaisia. 
Molemmat suhtautuivat sähkömarkkinoiden tuloon vähittäiskaupan 
kentälle epäilevästi. Luottamus myymäläverkostoon oli vahva.

Kontinen edusti yksin pankkien näkökulmaa, mutta yhteisiä mieli
piteitä löytyi liikenneministeriön finanssineuvos Pietarisen 
kanssa. Molemmat korostivat tiedonvälityksen tuomia etuja ja
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nopeasti myytävien tuotteiden sopivuutta sähkömarkkinoille. 
Rahaliikenteen ja tietotekniikan asiantuntijoina sekä Kontinen 
että Pietarinen korostivat väärinkäytösten välttämisen ja ylei
sen luotettavuuden tärkeyttä.

Tietoverkon rakentajien edustajina toimineet Aalto (HPY) ja 
Johannesdahl (Tele) olivat jokseenkin samaa mieltä sähkömark
kinoiden nykyisistä ja potentiaalisista käyttäjistä sekä heille 
tarjotuista eduista. Tietoverkoille soveltuvista tuotteista ja 
aikakehityksestä he olivat kuitenkin eri mieltä. Johannesdahl 
esitti ainoana vision siitä, että sähkömarkkinoiden kautta myy
tävät tuotteet ovat luxus-tavaraa eikä käyttäjäkunnaksikaan 
tarvita koko Suomen kansasta kuin 20 %. Kuviossa 13 on haastat
telujen keskeisimmät tulokset kerätty yhteen.

Luku yhdeksän päättyy tiivistettyyn kuvioon haastattelujen tu
loksista. Kuviossa 16 kolme ensimmäistä saraketta kuuluu ensim
mäiseen teema-alueeseen (sähkömarkkinat suhteessa muihin vähit
täiskaupan muotoihin), neljäs sarake kuvaa toista teema-aluetta 
(aikaperspektiivi), viides sarake edustaa kolmatta teemaa (ku
luttajat) ja viimeinen sarake edustaa ympäristöanalyysiä (ulkoi
set tekijät).
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10
YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT

Tätä tutkielmaa voidaan pitää etsinnällisenä ennustetutkimukse- 
na, koska sen kohdeilmiö on vielä suhteellisen vähän tutkittu 
alue.

Tutkielman tavoitteena on antaa vastaus kysymykseen, millainen 
on sähkömarkkinoiden tulevaisuudenkuva myymälättömän vähittäis
kaupan muotona Suomessa. Ennustamistavoitteen saavuttamiseksi 
oli välttämätöntä selvittää ne taustatekijät, jotka ovat sähkö
markkinoiden perustana. Vähittäiskaupan rakennemuutoksesta siir
rytään myymälättömän vähittäiskaupan kautta tietoverkkopalvelu
jen nykytilanteen kuvaamiseen. Päämääränä oli sähkömarkkinoiden 
kehityksen ennustamiseen tarvittavan aineiston kokoaminen. Tut
kimusta voisi luonnehtia etsinnälliseksi aiheen vähäisen tutki
misen vuoksi. Tutkielma lähti olettamuksesta, että sähkömark
kinat laajenevat tulevaisuudessa.

Teoriaosa koostui vähittäiskaupan rakennemuutosteorioista ja 
innovaatioden diffuusio -teoriasta. Vähittäiskaupan rakennemuu
tosta kuvaavista malleista sähkömarkkinoiden tilanteeseen valit
tiin jaksoteorioista vähittäiskaupan pyörä - ja vähittäiskaupan 
elinkaari -teoriat. Ympäristöteorioiden näkökulmaa käytettiin 
hyväksi sähkömarkkinoihin vaikuttavien ulkoisten tekijöiden 
selvittämisessä. Sähkömarkkinoita tarkasteltiin kolmesta eri 
näkökulmasta. Vähittäiskaupan pyörä -teorian avulla analysoitiin 
sähkömarkkinoiden sijoittumista markkinoille suhteessa muihin 
vähittäiskaupan muotoihin. Vähittäiskaupan elinkaari -teorian 
avulla ennustettiin sähkömarkkinoiden kehitystä vuosissa eli 
otettiin ennusteeseen mukaan aikaperspektiivi. Innovaatioiden 
diffuusio -teorian avulla käsiteltiin sähkömarkkinoita kulut
tajien kannalta. Tämän lisäksi kehitykseen vaikuttavia ulkoisia
tekijöitä pyrittiin selvittämään ympäristöanalyysin avulla.*

Tutkielman empiirisessä osassa tehtiin kaksi koehaastattelua 
(suoramarkkinoinnin asiantuntija ja markkinointikonsultti) ja 
seitsemän varsinaista asiantuntijahaastattelua. Neljä haastatte
lua edusti palveluntuottajia ja kolme tietoverkon rakentamista 
ja suunnittelua. Haastattelulomakkeen neljä teema-aluetta raken-
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tui teoreettisen viitekehyksen varaan. Haastattelujen tiivis
telmät ovat liitteessä 3.

Tämän tutkielman aineiston perusteella teoreettisen viitekehyk
sen soveltuvuudesta sähkömarkkinoiden ennustamiseen päätellä 
seuraavia tuloksia.

Vähittäiskaupan pyörä -teorian soveltuvuus

Vähittäiskaupan pyörä -teorian mukainen kehitysmalli, jossa 
vähittäiskaupan muoto aloittaa matalalla profiililla ei sovellu 
erityisen hyvin sähkömarkkinoiden tilanteeseen. Vähittäiskaupan 
pyörä -teoriahan olettaa innovatiivisen vähittäiskaupan muodon 
tulevan markkinoille matalan hintatason turvin. Sähkömarkkinoil
le ei pyritä houkuttelemaan asiakkaita edullisuudella, kuten 
aikoinaan postimyynnissä. Kuluttajalle korostetaan sähkömark
kinoiden tarjoamaa todellista kilpailuetua - kotona ostamisen ja 
kotitoimituksen tuomaa helppoutta. Kuluttaja voi valita juuri 
hänelle sopivan ajankohdan selailla sähkömarkkinoiden tarjoamia 
tuotteita. Esimerkiksi television ostoskanavalla kuluttaja jou
tuu katsomaan ostamiseen pyrkiviä mainoksia aikana, jolloin hän 
ei välttämättä ole vastaanottavaisella tuulella. Hintataso voi 
sähkömarkkinolla olla jopa 10 % kalliimpi kuin vähittäismyymä- 
löissä. Tarjonta on aluksi niukkaa, mutta silloinkaan ei olla 
liikkeellä matalalla profiililla, vaan palvelukokonaisuutta 
(tuote+kotitoimitus) markkinoidaan kiireiselle nykyihmiselle 
tyylikkäästi. Tekniikka luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia 
kuvata tuotteita houkuttelevammin kuin aikaisemmin. Sähkömark
kinoilla voidaan myydä lähes kaikkea, mitä tänä päivänä on saa
tavilla tavarataloista. Se, mitkä tuotteet tietoverkon välityk
sellä menestyvät, riippuu paljolti sähkömarkkinoiden vakio- 
asiakaskunnasta. Sähkömarkkinoiden kehityksen voisi kuvitella 
tapahtuvan lähes päinvastoin kuin vähittäiskaupan pyörä -teo
riassa: sähkömarkkinat aloittavat markkinoinnin korkealla pro
fiililla hyvin toimeentuleville kuluttajille, ja myöhemmin jär
jestelmän yleistyttyä tavallisen kansan palveluverkoksi muut
tuvat tarjottavat tuotteetkin kansanomaisemmaksi.
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Vähittäiskaupan elinkaari -teorian soveltuvuus

Vähittäiskaupan elinkaari -teorian mukainen institutionaalinen 
kehitys on nopeutunut jatkuvasti. Tällainen trendi pitänee paik
kaansa myös sähkömarkkinoiden kohdalla. Tämän päivän tekniset 
ratkaisut vanhenevat nopeasti uusien tullessa entisten tilalle. 
Sähkömarkkinoiden elinkaaren seuraavasta eli nopean kehityksen 
vaiheesta voidaan esittää arvioita, mutta koko kaaren arviointi 
on lähes mahdotonta. Puhelimen palvelunumerot yleistyvät vielä 
kuitenkin seuraavat kymmenen vuotta voimallisesti. Taantuman 
väistyttyä tämän vuosikymmenen puolivälissä, alkaa kotitietoko
neiden määrä jälleen kasvaa voimakkaasti. Vuosituhannen vaihteen 
jälkeen sähkömarkkinat siirtynee nopean kehityksen vaiheeseen. 
Kun palvelujen tarjonta standardoituu ja palveluntuottajien 
toiminta muuttuu menestyksekkääksi liiketoiminnaksi, sähkömark
kinoille muodostuu oma kanta-asiakaspiirinsä.

Tietoverkkopalveluiden muuttuminen luontevaksi osaksi kansalais
ten elämää on kuitenkin rakenteita mullistava muutos yhteiskun
nassamme. Näin suuren instituution tulo elinkeinoelämän kaikille 
aloille ei tapahdu hetkessä eikä se myöskään kypsy ja kuole 
pikaisesti kuten esimerkiksi uutuustuotteet. Vaikka tavaratalo
jen ja valintamyymälöiden osalta voitaisiinkin erottaa kypsyyden 
merkkejä, niin myymälät ovat kuitenkin voimissaan ja tulleet 
vähittäiskaupan markkinoille jäädäkseen. Myös sähkömarkkinat 
vakiinnuttavat paikkansa vähittäiskaupan markkinoilla pysyvästi. 
Siten vähittäiskaupan elinkaari -teorian soveltaminen sähkömark
kinoiden ennustamiseen tuntuu hieman keinotekoiselta. Elinkaaren 
eri vaiheiden toteaminen jälkikäteen onkin helpompi tehtävä kuin 
etukäteen pyrkiä arvioimaan vaiheiden pituutta ja kehityksen 
nopeutta.

Vähittäiskaupan rakennemuutosteoriat pyrkivät selittämään vähit
täiskaupan kentässä tapahtuvia muutoksia eri näkökulmista. Nii
den korostamat osa-alueet ovat tärkeitä tutkimusalueita, mutta 
niiden ennustavuus on heikompi kuin niiden kyky selvittää jo 
tapahtuneita tilanteita jälkikäteen.



88
Innovaatioiden diffuusioteorian soveltuvuus

Innovaatioiden diffuusio -teoria selvittää innovaation leviämis
tä kuluttajien joukossa. Ensimmäisen sähkömarkkinoiden omaksu- 
misluokan jäsenet ovat innovaattoreita. Tiedollisia ja asenteel
lisia muutoksia on saattanut jo tapahtui muissakin omaksumis- 
luokissa, mutta todellisia käyttäjiä ovat vasta innovaattorit. 
Heitä ovat rohkeat, ennakkoluulottomat ja melko nuoret tietoko
neiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt. Tällainen joukko 
saattaa olla maantieteellisesti hajallaan oleva sisäpiiri, joka 
on kuullut järjestelmästä toinen toisiltaan. Innovaation leviä
minen kuluttajien joukossa lähtee osittain liikkeelle sosiaali
sesta vuorovaikutuksesta. Aikaiset omaksujat ovat melko yhtenäi
nen ja paikallinen ryhmä yhteiskunnassa, ja näitä pyritään hou
kuttelemaan seuraavaksi sähkömarkkinoiden pariin. Potentiaalisia 
kuluttajia sähkömarkkinoilla ovat nuoret tietokonepelien käyttä
jät ja heidän kiireiset työssäkäyvät vanhempansa. Kotitietoko
neita hankkivat opiskelijat ovat myös mahdollisia sähkömark
kinoiden asiakkaita siirtyessään työelämään. Yleistäen, sähkö
markkinoiden kuluttajia ovat työssäkäyviä, hyvin toimeentulevia 
ja kiireisiä ihmisiä. Jokainen kotitietokoneen hankkiva kansa
lainen on potentiaalinen käyttäjä. Tehokkain kanava markkinoida 
järjestelmää kotitietokoneen ostajalle on tietokoneliikkeiden 
yhteydessä. Modeemin hankkiminen vaatii lisäkustannuksia, mutta 
tietoliikenneohjelman saa ilmaiseksi. Aikaisen enemmistön saami
nen sähkömarkkinoiden asiakkaiksi onkin vaikeampaa, sillä koko 
kansan saaminen sähkömarkkinoiden pariin on liian kallis tavoite 
saavuttaa markkinoinnin keinoin. Enemmistön edustajat ovat epäi
leviä ja harkitsevia. Myöhäinen enemmistö omaksuu innovaation 
vasta esimerkiksi taloudellisen välttämättömyyden tai lisäänty
neen paineen alaisena. Tällaisia paineita sähkömarkkinat ei 
vielä aseta kuluttajille pitkään aikaan. Sähkömarkkinat on nope
an kehityksen jälkeenkin vain aikaisten omaksujien käytössä, 
mutta toiminta on kannattavaa, sillä kuluttajat ovat keskimää
räistä ostovoimaisempia. Innovaatioiden diffuusio -teorian mu
kaiset omaksumisluokat on nähtävissä sähkömarkkinoiden kulutta
jien joukossa. Innovaatioiden diffuusio -teoria on siis osoit
tautunut toimivaksi malliksi sähkömarkkinoiden ennustamisessa.
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Ympäristöanalyysin tuoma aineisto 1a sen ennustavuus

Vähittäiskaupan rakenteeseen vaikuttavat ympäristöteorian mukaan 
muutokset taloudellisissa, demografisessa, sosiaalisessa, lain
säädännöllisessä ja teknologisessa ympäristössä. Näiden eri 
ympäristöjen kehityksen seuraaminen on sähkömarkkinoiden kehi
tyksen kannalta oleellista. Muutokset ja odottamattomat tapahtu
mat puolestaan luovat markkinoille mahdollisuuksia ja uhkia. 
Taantuma vaikuttaa epäilemättä hidastavasti uusien ilmiöiden 
kehitykseen, koska yritykset joutuvat kamppailemaan nykyisen 
toiminnan ylläpitämiseksi. Selviytymiskamppailun keskellä ei 
uusiin kokeiluihin lähdetä helposti. Taantuma on siis hidastava 
tekijä, muttei pysyvä uhka sähkömarkkinoiden kehitykselle. Tek
niikan kehittyminen tuo sähkömarkkinoille uusia mahdollisuuksia 
tulevaisuudessa ja lisää järjestelmän houkuttelevuutta. Sähköi
nen tiedonvälitys lisää informaatiota markkinaosapuolille. Li
sääntynyt tieto tehostaa talouden toimintaa, joten sähköinen 
tiedonvälitys tuo mahdollisuuden myös vähittäismarkkinoiden 
tehostamiseen.

Sähkömarkkinoiden kehityksen vakavimpana uhkana voidaan pitää 
sitä, että kuluttajat eivät koe tietokoneen kautta ostamista 
mielekkääksi. Liian tekninen ostoskanava ei välttämättä houkut- 
tele ihmisiä, jotka pitävät henkilökohtaisesta palvelusta. Sosi
aalisesti yksinäiset voivat kokea kaupassakäynnin henkireikänä. 
Jotta sähkömarkkinat toimisivat tehokkaasti, on niiden toiminnan 
oltava luotettavaa. Kuluttajasuoja ja väärinkäytösten minimointi 
ovat erittäin tärkeitä kehittämisen alueita. Lainsäädäntö kehit
tyy sähkömarkkinoiden ympärille todennäköisesti melko pian toi
minnan yleistyttyä. Puhelimen käyttöalueet laajenevat tällä 
hetkellä voimakkaasti. Puhelimen kautta tarjottavat palvelut 
suunnataan koko kansalle. Kotitietokoneiden omistajia on kuiten
kin verraten vähän, joten palvelutkin tulisi kohdentaa tarkemmin 
kuin puhelinpalvelut. Yleisesti voidaan todeta, että tämän tut
kielman tulokset viittaavat siihen, että ympäristöanalyysia 
tarvitaan sähkömarkkinoiden kehitystä ennustettaessa. Ympäristö- 
analyysi puolestaan voi perustua vähittäiskaupan rakennemuutos- 
tutkimuksen ympäristöteorioihin.
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Tämän tutkielman tuottamien tulosten perusteella voidaan sähkö
markkinoiden kehityksestä myymälättömän vähittäiskaupan muotona 
Suomessa tehdä seuraavia päätelmiä:

Sähkömarkkinat tarjoaa kuluttajille etuna muihin vähittäiskaupan 
muotoihin vaivattomuutta, kotona ostamisen helppouden, ajansääs
tön ja kotitoimituksen. Nopea tiedonsiirtoverkko palvelee eri
tyisesti kiireisiä kuluttajia. Lisäksi kuluttaja voi itse valita 
ajankohdan, jolloin hän on halukas tekemään kotiostoksia (vrt. 
Kolmosen Ostoskanava).

Palveluntuottajien kannalta sähkömarkkinat ei tuo erityistä 
etua, ellei myynnin volyymi lisäänny tai kustannuksia saada 
järjestelmän myötä leikattua. Maksujärjestelmän tullessa mukaan 
sähkömarkkinoille voidaan palveluntuottajien kannalta varmistua 
maksusta jo tilauksen yhteydessä. Päivittäistavaramyymälän yh
teydessä sähkömarkkinapalvelua tarjoava kauppias välttyy ruuh
kilta, koska osa asiakkaista kyetään hoitamaan sen ulkopuolella. 
Jos palveluntuottajalla on jo valmiiksi rakennettu tilausjärjes
telmä, johon hän voi avata yksityisille kuluttajille oman ti
lauskanavan, sähkömarkkinat mahdollistavat edullisimman tavan 
tarjota tuotteita vähittäiskaupan markkinoilla.

Sähkömarkkinoille soveltuu myytäväksi lähes samat tuotteet, 
joita myydän perinteisten vähittäiskaupan kanavien kautta. Säh
kömarkkinoiden kautta myytävät tuotteet eivät kuitenkaan suora
naisesti kilpaile myymälästä ostettujen tuotteiden kanssa, sillä 
sähkömarkkinoiden tuotteisiin liittyy aina koko palvelukokonai
suus (kotona tilaaminen ja kotitoimitus).

Sähkömarkkinoiden kuluttajat ovat aluksi tietokoneiden parissa 
toimivat henkilöt, jotka ovat ennakkoluulottomia ja melko nuoria 
kansalaisia. Potentiaalinen käyttäjäjoukko on 25-40 -vuotiaat 
työssäkäyvät, hyvin toimeentulevat ja kiireiset ihmiset, joilla 
on kotitietokone. Aikaisia omaksujia on noin 20 % kansalaisista. 
Sähkömarkkinoiden asiakkaita on 2010-luvulla vielä alle 500.000. 
Suuren yleisön kanavaksi sähkömarkkinat ei vielä lähitulevaisuu
dessa kehity.
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Sähkömarkkinat on kehityksensä alussa ja siirtynee nopean kehi
tyksen vaiheeseen vasta ensi vuosituhannen puolella. Toiminta on 
kuitenkin jo kannattavaa pienen ryhmän keskuudessa 1990-luvun 
aikana.

Sähkömarkkinoiden kehitykseen vaikuttavista ulkoisista tekijöis
tä uhkana voidaan pitää teknisyyttä siinä mielessä, että kulut
tajat kokevat kanavan liian teknisenä, eivätkä koe ostamista 
mielekkääksi. Tietoverkkopalveluiden yleinen luotettavuus on 
lisäksi saatettava sellaiselle tasolle, ettei väärinkäytökset 
ole mahdollisista. Virheiden ja häiriöiden määrä tekniikan ke
hittyessä todennäköisesti laskee. Tiedonsiirto nopeutuu ja säh
kömarkkinoiden laadullisien ominaisuuksien parantuminen lisäävät 
kanavan houkuttelevuutta. Sähkömarkkinat tarjoaa kuluttajalle 
uuden vaihtoehdon muiden vähittäiskaupan muotojen joukkoon tila
ta ja ostaa tuotteita. Tietoverkon laajentuminen maailmanlaajui
seksi kanavaksi tarjoaa pääsyn kansainvälisille markkinoille. 
Suomi on tekniikan kehityksen osalta Euroopan huippumaita, joten 
Suomelle tarjoutuu tilaisuus myydä järjestelmää muualle. Kehitys 
lähtee liikkeelle ensisijaisesti kuluttajien asenteiden ja sen 
jälkeen ostokäyttäytymisen muutoksella.

Sähkömarkkinoita koskeva mielenkiintoinen jatkotutkimuksen alue 
olisi tämän hetkisten käyttäjien mielipiteiden kartoitus ja 
kehitysehdotukset.
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HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
LIITE 1

Markkinoinnin laitos 4.12.1992

UUTTA TIETOA SÄHKÖMARKKINOISTA
Tiedonvälityksessä kaksisuuntainen yleinen tietoverkko on 
uusi vaihtoehtoinen media ja myyntikanava. Yleisen 
tietoverkon palvelukanava mahdollistaa täysin 
uudentyyppiset etäpalvelut, joista sähkömarkkinat 
muodostavat yhden osa-alueen. Sähkömarkkinoiden kehityksen 
ennustaminen on juuri nyt ajankohtainen aihe.

Helsingin kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella on 
käynnissä opinnäytetutkimus, joka keskittää huomionsa 
juuri sähkömarkkinoiden tulevaisuuden kartoittamiseen. 
Tutkielman tekee pro gradu -työnään kauppatieteiden 
ylioppilas Mariikka Lumento.

Empiirisen työn tehtävänä on tarkentaa teoreettisten 
mallien puitteissa laadittua kehitysennustetta käyttäen 
apuna alan asiantuntijoiden lausuntoja. Teoreettisen 
kehitysennusteen tuomareiksi olemme pyrkineet valitsemaan 
mahdollisimman kattavan joukon eri yritysten ja 
organisaatioiden asiantuntijoita.

HPY:n oma tietoverkko Infotel lisää omalta osaltaan 
tietoverkkopalveluita Suomessa, joten kuulisin mielelläni 
mielipiteitänne koskien sähkömarkkinoita. Jotta tällä 
tutkielmalla voitaisiin tuottaa mahdollisimman selkeä 
kuvaus sähkömarkkinoiden tulevaisuudesta Suomessa, toivon 
Teidän suostuvan haastateltavaksi.

Tutkielman valmistuttua viimeistään kevään 1993 aikana 
tulette saamaan käytettäväksenne yhteenvedon sen 
tuloksista.

Tutkielman tulosten kannalta olisi erittäin tärkeää, että 
jokainen haastateltavaksi valittu suostuisi auttamaan 
tutkimusta. Kauppat.yo Mariikka Lumento ottaa Teihin 
yhteyttä lähipäivinä ja sopii haastatteluajankohdasta. 
Haastatteluun tulisi varata aikaa 1-11/2 tuntia.

Kiitoksia yhteistyöhalustanne jo etukäteen !

Mariikka Lumento 
kauppat. yo 
puh.

Päärakennus
Chydenia

Runeberginkatu 1 4-1 ó 
Runeberginkatu 22 -24

00100 HELSINKI puhelin 43 131
00100 HELSINKI telex 1 22220 econ sf

telefax 431 321 7 
telefax 4313539
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Markkinoinnin laitos

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
LIITE 2 
20.2.1993

Hyvä haastateltu

Lähetän alustavan tiivistelmän käymästämme keskustelusta, 
joka koski sähkömarkkinoiden kehitysennustetta. Haastatte
lussa saamiani tietoja käytän pro gradu -työssäni Helsin
gin kauppakorkeakoulussa. Jos alustavassa tekstitiivistel
mässä on joitakin korjattavia tai poistettavia kohtia, 
toivoisin Teidän ystävällisesti antamaan palautetta. Pyrin 
huhtikuun aikana lähettämään yhteenvedon tutkielmani tu
loksista.

Seuraavassa lista henkilöistä, jotka ystävällisesti antoi
vat panoksensa tutkielmani onnistumiseen. Jos omassa tii
vistelmässä on siis tekstiä, jota ette soisi listassa mai
nittujen henkilöiden luettavaksi, pyydän Teitä ilmoitta
maan siitä minulle kirjeitse tai puhelimitse.

Kiittäen,

Mariikka Lumento 
osoite

koti
työ

LIITTEET
Luettelo haastatelluista 
Tiivistelmä omasta lausunnostanne

Päärakennus Runeberginkatu 1 4-1 6 00100 HELSINKI puhelin 43131 telefax 431 32'7
Chydenia Runeberginkatu 22-24 00100 HELSINKI telex 122220econ sf telefax4313539
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LIITE 3

Koehaastattelut:

Sakari Virtanen, toiminnan johtaja. Suomen Suoramarkkinointiliitto
ZY

Olli Sulander, markkinointikonsultti, hallituksen pj. Active Mar
ketina Finland Ov

Molemmat ovat sitä mieltä, että sähkömarkkinat tulevat kasvamaan 
Suomessa. Kilpailuetuna on edullisuuden lisäksi vertailtavuus ja 
24 tuntia vrk:ssa auki oleva mahdollisuus tehdä kauppoja. Kulut
tajille suunnattu sähkömarkkinointi on vielä monimutkaista ja 
hidasta. Olli Sulanderin mukaan tietoverkkojen kautta käytävä 
kauppa ei kehity, ellei toimintaa kyetä nopeuttamaan ja helpotta
maan. Lisäksi useiden valikoiden kautta kulkeminen vie kuluttajan 
aikaa ja rahaa. Olli Sulanderin mielestä sähkömarkkinoiden kasvu- 
kehitys ei tule tapahtumaan räjähdyksenomaisesti vaan pikkuhiljaa 
laajentuen. Aluksi puhelinmyyntiinkin suhtauduttiin väheksyvästi, 
mutta sen leviäminen on vaivihkaa saavuttanut suuret mittasuhteet. 
Sähkömarkkinoiden uskotaan kehittyvän rinnakkaisena vähittäismyyn
nin kanavana vielä pitkään lopulliseen muotoonsa. Sakari Virtasen 
ja Olli Sulanderin mukaan sähkömarkkinat vievät tullessaan pikem
minkin vähittäiskaupan myymälöiden markkinaosuuksia kuin posti
myynnin myyntimarkkoja. Vaikka sähkömarkkinoiden toimintaperiaat- 
tena olisi tarjota kuluttajille edullisesti ja vaivattomasti 
tuotteita, niin aluksi kuluttajainnovaattoreille riittävä houkutin 
saattaisi olla pelkästään uteliaisuuden tyydyttäminen. Edullisuu
teen kannattaisi panostaa, mutta lanseerauskustannukset vaikut
tanevat myös tuotteiden hintoihin alkuvaiheessa. Tekniikan kehit
tyminen vertailtavuuden mahdollistamiseksi on vähintään yhtä tär
keätä kuin edulliset tuotteet lanseerauksen onnistumiseksi.

Sopivia tuotteita tietoverkkojen kautta myytäviksi olisivat Olli 
Sulanderin mielestä esim. kestokulutushyödykkeet. Todettiin, että 
pankkipalvelut ovat suosituimpia palveluja. Matkailuala on kehit
tynyt samaan suuntaan. Sovitusta vaativien vaatteiden myynti voi 
olla hankalaa tietoverkkojen välityksellä, mutta esim. sormikkaat, 
huivit yms. voisivat olla mahdollisia myyntiartikkeleita. Kulutta
jalla pitäisi kuitenkin olla tuotteen palautusoikeus kuten posti
myynnissä.

Virtasen mukaan sähkömarkkinoiden kautta käytävä kauppa saavuttaa 
kannattavuusrajan aikaisintaan 8-10 vuoden kuluttua. Virtanen 
toteaa, että vähittäiskaupan kenttä on pysynyt kohtuullisen muut
tumattomana jo kymmeniä vuosia muutamaa laatikkokauppaa lukuunot
tamatta, joten suuria ja nopeita muutoksia ei ole syytä odottaa 
tapahtuvan nytkään. Suomalainen vähittäiskauppa on kiinni perin
teissä, joten nopeasti ei saada kansalaisten käyttäytymistä muu
tettua.

Virtasen mielestä nykyiset sähkömarkkinoiden käyttäjät ovat vasta 
hurjimpia innovaattoreita. Aikaisia omaksujia saadaan mukaan vain 
tietoa lisäämällä mm. lehtien välityksellä. Potentiaalisia kulut
tajia ovat Virtasen ja Sulanderin mukaan tietokonepelien käyttä
jät, joilla on yllättävästi ostovoimaa vanhempiensa avustuksella. 
Sähkömarkkinoiden mainosgrafiikka tulisi kehittää tietokonepelien
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grafiikan tasoisiksi. Nuorille suunnatuista tuotteista voisi hy
vinkin muodostua menestyksekäs aluevaltaus vähittäiskaupan mark
kinoille, jolloin tietoverkkojen kautta myynti saisi laajemmalti
kin julkisuutta osakseen. Nuorten keskuudessa uutuudet leviävät 
kaveripiireissä usein nopeasti. Kavereiden koneilla kokeilun ja 

mahdollisuus olisi suhteellisen helppoa. Tiedotuksen 
lisääminen ja käytön helpottaminen ovat ensisijaiset toimenpiteet 
leviämisen nopeuttamiselle. Tietotuvat eivät Virtasen mielestä ole 
varteenotettavia tiedon ja kokeilun edistämispaikkoja.
Sulanderin mukaan myymälöiden vuokrat, henkilökunnan palkkakustan
nukset, jakelukustannukset ym. näkyvät väkisinkin tuotteiden kat
teissa. Siten sähkömarkkinoiden kautta myytävien tuotteiden hinnat 
kilpailevat edullisuudellaan myymälöitä vastaan. Ympäri vuorokau
den auki oleva myyntikanava on toinen varteenotettava etu, vaikka 
myymälöiden aukioloaikoja vapautettaisiinkin. Tiedon suojaus 
tietoverkoilla ja myymälöiden aukioloaikojen vapautuminen eivät 
Virtasen mukaan ole huolestuttavia tekijöitä sähkömarkkinoiden 
kehityksessä. Kotitietokoneen edellyttävä ostaminen ei koskaan 
saavuta hallitsevaa asemaa vähittäiskaupan markkinoilla. Se pikem
minkin lisää kuluttajan valikoimaa ostaa eri kanavista. Kuten 
Sulander totesi: "Joskus voin syödä hampurilaisen, mutta välillä 
haluan nauttia hyvän aterian hienossa ravintolassa, josta olen 
silloin valmis myös maksamaan enemmän." Kuluttajalla on käytettä
vissään vaihtoehtoisia myyntikanavia tuotteiden ostamiseen. Toisi
naan kuluttaja voi käydä ostoksilla myymälöissä, joissa hän voi 
nähdä, kokeilla ja tutkia konkreettisesti tuotteita, toisinaan 
helpoin tapa ostaa tuote on tilata se keskellä yötä tietoverkon 
kautta.

Palveluntuottajien näkökulma sähkömarkkinoiden kehitysennusteelle: 

Aina Heinonen. Anttila Oy, postimyynti

Sähkömarkkinoiden kilpailuetu muihin vähittäiskaupan muotoihin 
verrattuna on Heinosen mielestä kuluttajalle kotona ostamisen 
helppous. Postimyyntiyrityksen jo valmiiksi myymälättömän palve
luntarjoajan kannalta etua on vaikeampi määritellä, mutta Heinonen 
katsoi suoramarkkinoinnin yleisten etujen pätevän myös sähkömark- 
kinoihin. Heinonen ei usko, että jo nyt kotiostamista tarjoava 
palveluntarjoaja voisi houkutella poikkeavalla edullisuudella 
asiakkaita ostamaan juuri sähkömarkkinoiden kautta. Tietoverkkojen 
kautta tapahtuvan esittelyn suunnittelu ja toteutus on aikaa vie
vää ja vaatisi Anttilassakin oman ryhmän, joka keskittyisi pelkäs
tään tähän. Toistaiseksi pieneen ostajakuntaan sitoutuu palvelun
tarjoajien henkilöstöresursseja ainakin vielä kohtuuttoman paljon 
jolloin hintaetua ei saada kuluttajalle. Anttilan kokeilu ei kan-' 
nattanut, koska sähkömarkknoihin sidotut resurssit ja kustannukset 
olisivat vaatineet enemmän tilauksia tullakseen katetuiksi "Aika 
ei ehkä ollut vielä oikea" toteaa Heinonen.

Yleisesti Heinonen toteaa, ettei hän pohdinnoistaan huolimatta ole 
löytänyt sellaista kohderyhmää, joka ei vielä ole Anttilan asia
kaskuntaa ja joka sähkömarkkinoiden avulla saataisiin Anttilan
oVfiÏS1^-ïSi?kk^Î«f1 * Hf*n<?nen ei myöskään itselleen ja perheelleen 
ole löytänyt mitään sellaista palvelua, joka saisi heidät kulutta- 
jina hankkimaan järjestelmän kotiinsa. Sähkömarkkinat on vain yksi 
tilauksentekotapa postin ja puhelimen ohella myymälättömässä vä
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hittäiskaupassa. Tilauksenkäsittelijää ei tosin sähköisessä ti
lauksessa tarvita. "Aina on kuitenkin joukko ihmisiä, jotka halua
vat henkilökohtaista palvelua" arvelee Heinonen.

Sähkömarkkinat on maksullinen markkinapaikka kuluttajalle, joka 
"selailee" ostettavia tuotteita tietokoneruudussa. Tietokoneen 
valikoiden selailu ei ole miellyttävää, ja se maksaa lisäksi 
asiakkaalle rahaa. Heinosen mielestä asiakkaalla on oltava osto- 
halu ja -tarve jo valmiina ennen kuin hänellä on mitään syytä 
mennä markkinapaikalle eli avata tietokoneensa ja ryhtyä tekemään 
ostoksia. Heinonen näkee kotitietokoneen lähinnä vaivattomana 
tapana tilata tuote, jonka ostamiseen on saatu kimmoke jostakin 
muualta esim. postimyyntikuvastosta. Heräteostoksia sen kautta on 
vaikea saada kaupaksi. "Sähkömarkkinapaikan olemassaolo ei siis 
sellaisenaan aktivoi ostohalua kuluttajassa", toteaa Heinonen.

Yksi sähkömarkkinoiden tarjoama mahdollisuus voisi Heinosta itseä- 
kin houkutella - nimittäin päivittäistavaroiden tilaaminen tieto
koneella. Perheenäiti voisi päivittäin kirjoittaa kauppalistansa 
suoraan tietoverkolle mihin kellon aikaan hyvänsä. Tällaiseen 
palveluun tulisi kuitenkin liittää mukaan jakelu. Päivittäistava
roiden ostamiseen ei liity kovinkaan suurta sitoutumista, ja kau
passa käynnin rutiini jonoineen ja ruuhkineen voi tuntua tylsältä. 
Heinonen voisi kuvitella varastotilan keräily- ja toimitusjärjes
telmineen, missä henkilökunta keräisi tilatut tuotteet pakettei
hin, jotka lähetit toimittaisivat perille koko päivän. Tällainen 
päivittäistavaroiden kotiinkantoyritys saattaisi Heinosen mielestä 
hyvinkin elättää itsensä jollakin alueella jopa harvaanasutussa 
Suomessa. Tällöin tuotteista voitaisiin lähettää kotiinkantoalu- 
eelle myyntiluettelo ja tietoverkossa olisi tilauslomakkeenmuotoi- 
nen kuva, josta asiakas voisi rastita ostoksensa. Jonkinlainen 
kate yrityksen on kuitenkin lisättävä kassin hintaan, jos se kan
netaan kotiin.

Sähkömarkkinoihin soveluvista erikoistavaroista Heinonen mainitsee 
esimerkkeinä kodin elektroniikkatuotteet ja rakennustarvikkeet. 
Tällöin asiakaalla olisi halu ostaa jo etukäteen ja vertailu 
tehtäisiin sähköisellä markkinapaikalla, jossa kilpailevien yri
tysten tuotteita voidaa vertailla vaivattomasti.

Sähkömarkkinat on tällä hetkellä elinkaarensa alussa. Järjestelmä 
on teknisesti valmis. Kotitietokoneiden määrä noussee Heinosen 
mukaan tasaisesti. Heinonen luonnehtii suomalaisia "tekniikkaa 
vastaanottavaisena kansana", joiden keskuudessa tekniset uutuudet 
leviävät helposti. Kotitietokoneiden määrä lisääntyy Heinosen mie
lestä enemmänkin status syistä kuin palveluntarpeiden vuoksi. Hei
nonen ei usko minkään yksittäisen palvelun olevan niin houkuttele- 
va, että kuluttaja sitä varten ostaisi tietokoneen ja modeemin. 
Sähkömarkkinat lähtevät nopean kehityksen vaiheeseen, vasta kun 
riittävän moni suomalainen on hankkinut kotiinsa tietokoneen. 
Kotitietokoneen omistaja on luonnollisesti utelias tietoverkkopal
velujakin kohtaan. Heinonen ennustaa sähkömarkkinoiden ikäänkuin 
"vahingossa" liukuvan suomalaisten ostotavaksi. Mitään räjähdyk- 
senomaista kasvua ei ole näköpiirissä. Postimyyntipalvelu sähkö
markkinoilla on Heinosen arvion mukaan noin viiden vuoden sisällä 
kannattavaa. Valtiovallan tukea ei enää tarvita, koska järjestelmä 
on valmis.
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Anttilan kokeilun käyttäjäjoukosta ei tehty systemaattista seuran
taa, mutta Heinonen arvioi tietoverkkoasiakkaiden olleen tietotek
niikan kanssa muutenkin paljon tekemisissä olevia henkilöitä. 
Markkinointi kohdistettiin työpaikoille. Kuluttajien joukossa oli 
hieman enemmän miehiä kuin naisia päinvastoin kuin postimyynnin 
asiakaskunnassa, jossa naisilla on selvä enemmistö verrattuna mie
hiin. Heinonen totesi lisäksi asiakkaiden olleen suhteellisen 
nuoria. Potentiaaliset käyttäjät ovat Heinosen mielestä perheet, 
joiden ajankäyttö on rajoitettu. Nämä käyttävät myös paljon Antti
lan postimyyntiä. Postimyynnistähän asiakas ostaa keskimäärin 
muutaman kerran vuodessa. Miksi asiakas käyttäisi sähköistä mark
kinapaikkaa yhtään useammin.

Heinonen toteaa, että Anttilan postimyynnin ja tavaratalojen asia
kaskuntaan ei sähkömarkkinoilta saada lisäystä. Hän näkeekin säh
köisen markkinapaikan postimyyntiä tukevana keinona Anttilassa. 
Omille kuluttajilleen Anttilan kaltaiset palveluntarjoajat voivat 
vaivattomasti tiedottaa uudesta ostotavasta muun mainonnan ohella. 
Vetonaulana voitaisiin käyttää joitakin erikoiseriä, jotka myy
täisiin tarjouksina vain sähkömarkkinoiden kautta. Tällaista ve
tonaulaa mainostettaisiin postimyyntiluettelossa tai lehdissä. 
Tiedon leviäminen kuluttajien keskuudessa ei olisi varmastikaan 
ongelma.

Heinosen mukaan uhka sähkömarkkinoiden leviämiselle piilee kulut
tajissa. Jos asiakkaat eivät koe tietokoneostamista mielekkääksi 
uutuuden viehätyksen jälkeen, sähkömarkkinoiden etu ja hyöty hävi
ävät. Jotta kuluttajat käyttäisivät tulevaisuudessakin sähkömark
kinoita, jokin pysyvä etu on löydettävä. Lama hidastaa luonnolli
sesti kehitystä, koska kokeiluihin uskaltaudutaan aremmin kuin 
korkeasuhdantessa. Kaupan aukiolojen vapautuminen ei Heinosen mu
kaan vaikuta merkkittävästi sähkömarkkinoihin, koska myymälästä 
ostaminen vaatii aina lähtemisen vaivan. Sähkömarkkinoilta ostava 
on lisäksi jo hyväksynyt sen, että tavarat tulevat perille tietyl
lä viiveellä. Myynnin volyymi tulisi saada nousemaan, jolloin pa
nos/asiakas ei olisi kohtuuttoman suuri ja kustannukset saataisiin 
katetuksi. Kun mukaan saadaan nykyistä enemmän palveluja, kuten 
pankkipalvelut, joita asiakkaat tarvitsevat ja joilta he edellyt
tävät nopeata tiedonsiirtoa ja ajantasallaoloa, syntyy mahdolli
suus myös sähkömarkkinoiden kehittymiselle. Heinosen mukaan sähkö
markkinat ei vielä ole löytänyt terävimpää muotoaan Suomen vähit
täiskaupan kentässä, mutta tulevaisuus näyttää millä alueella 
sähkömarkkinat osoittautuvat hyödyllisiksi.

Kalle Sääskilahti, kehityspäällikkö. SOK

SOK:n tietoverkkokokeiluja on ollut Länsi-Suomessa Varubodenilla 
ja Kuusamossa. Sääskilahti toteaa, että sähkömarkkinat soveltui
sivat parhaiten SOK:n kannalta maatalouskauppaan. Tietoverkot ovat 
tällä hetkellä ajankohtaisia vasta business-to-business -puolella, 
josta Sääskilahti mainitsee esimerkkinä vähittäis- ja tukkuliik
keiden väliset tilausjärjestelmät.

Tietoverkkokaupan etuna kuluttajalle Sääskilahti näkee kotiinkul
jetuksen. Luettelojen sisältämiä kuvia ja tietoja ei voida vielä 
ohjelmoida tietoverkolle yhtä houkutteleviksi, joten postimyynti- 
kuvastot ovat kilpailukykyisempiä tietoverkkoon nähden. Tilauk
senhan voi tehdä puhelimitse, joten tietoverkon kautta tehtävä 
pelkkä tilaus ei tuo lisäetua. Sääskilahti näkee yhtenä mahdolli
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suutena eräänlaiset ostorenkaat, joita on esimerkiksi USAissa. 
Ostorengas toimii meklarityyppisenä välitysverkostona, jossa "mek
lari1' ostaa suuren erän jotakin tuotetta, jonka hän on myynyt no
peilla ostosopimuksilla tietoverkon kautta kuluttajille. Osto- 
renkaan kautta yksityinen kuluttaja saa paljousalennuksen lisäksi 
mahdollisesti tuotteen lähes tukkuhintaan. Jakelu voi tapahtua 
postitse tai lähettipalvelun kautta.

Sääskilahti kiinnittää huomiota puhelimen käytön räjähdysmäiseen 
kasvuun, joka perustuu juuri tapahtuneeseen erilaisten palvelu- 
numeroiden markkinoilletuloon. Puhelinpalveluiden laaja lanseeraus 
kuluttajille merkitsee sitä, että tietoverkko jää erikoisryhmien 
keskuuteen odottelemaan aikaansa.

Sähkömarkkinoilla myytävinä tuotteina Sääskilahti näkee luonnolli- 
simpana tietotekniikkaan liittyvät koneet ja välineet. Tarjon
tapuolella tulee muistaa, että tietoverkolla saavutettavien kulut
tajien joukko on hyvin pieni, joten tuotteiden tulisi olla sen 
mukaisia. Sääskilahti toteaa, että lähikaupassa käynnin tylsyys ei 
saa kuluttajia ostamaan tietokonetta vaan suuremman kylmäkaapin, 
sillä ruuan kotiinkuljetuksesta suomalaiset eivät ole valmiita 
maksamaan.

Päivittäistavarakaupan tuotteiden katteet ovat niin pieniä, ettei 
niillä kukaan elä sähkömarkkinoilla, toteaa Sääskilahti. Lama ja 
kilpailu aiheuttavat lisäksi sen, että uusiin kokeiluihin ei olla 
halukkaita ryhtymään. Sääskilahden mukaan sähkömarkkinat ovat 
tavalla tai toisella tulossa, mutta hitaammin kun ollaan arveltu. 
Suomen pienet markkinat voivat myös olla Sääskilahden mukaan yksi 
ongelmakohta. Kansainvälistyminen taas tuo esiin logistiset ongel
mat.

Sääskilahti uskoo sähkömarkkinoiden siirtyvän nopean kehityksen 
vaiheeseen vasta ensi vuosituhannella. Jokin pienempi alue voi 
siitä huolimatta löytää paikkansa markkinoilla ja tehdä positii
vista tulosta, mutta valtaosa tulee mukaan vasta noin 10 vuoden 
viiveellä. Vaikka sama ihminen käyttää työssään hyväkseen tieto
konetta ja sen palveluja, uskoo Sääskilahti, että kuluttaja ei 
mielellään kajoa siihen enää kotona ainakaan ostamismielessä. Säh
köpostiverkon laajentuessa kotitalouksiin Sääskilahti voisi itse
kin kuvitella hankkivansa koneen myös kotiin. Palveluissa, kuten 
asiointi- ja lipunvarauspalveluissa, Sääskilahti näkee enemmän 
kasvumahdollisuuksia kuin tavaramyynnissä. SOK:n sisäiset kokous
tilat ja tarjoiluvaraukset toimivat sähköisen tietoverkon väli
tyksellä, ja tätä Sääskilahti pitää helppona menetelmänä, koska se 
on aina ajantasalla ja käytettävissä. Tällaisen varausjärjestelmän 
siirtäminen kotitalouksille on vaikeampaa.

Vaikka kuluttajien ruokaostostilausten tekeminen on teknisesti 
mahdollista, niin halvemmaksi kauppiaalle tulee vielä pitää myymä
lää. Kiinteistöjen hinnatkaan eivät ole enää kalliita, joten säh
köisen tilausten hoitaminen jostakin varastosta käsin on kannatta- 
mattomampaa toimintaa kuin varastomyymälän perustaminen. Sääski
lahti toteaa, että suomalaiset hakevat päivittäistavaransa yllät
tävänkin kaukaa edulliseksi koetusta varastomyymälästä.

Sähkömarkkinoita käyttävät tällä hetkellä innovaattorit, joita 
Sääskilahden mielestä on vaikea kategorioida johonkin määrättyyn 
ihmistyyppiin. Hän näkee ensimmäisten käyttäjien jakautuvan hyvin-
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kin erilaisin perustein sähkömarkkinoiden asiakkaiksi. Henkilö voi 
olla hyvinkin konservatiivinen, mutta sattuu vain pitämään tieto
koneista. Tulo- tai ikäluokista tai koulutuksen tasosta Sääskilah- 
ti ei halua tehdä arvailuja. Vanhukset ja vammaiset ovat tässä 
yhteiskunnassa hoidettu jo muilla tavoin. Käyttäjäkunta muotoutuu 
lopullisesti vasta, kun palvelujen tarjonta standardoituu.

Sähkömarkkinatietoutta kuluttajille saataisiin Sääskilahden mukaan 
parhaiten lehtien välitykselle. SOK:n omat bonus-asiakkaat ovat 
helposti saavutettavissa. Sääskilahti analysoi mahdollisuutta, 
jossa parhaimmille kanta-asiakkaille hankittiin SOK:n toimesta 
päätteet. Mutta vaikka asiakas sai ilmaisen päätteen, niin hän 
mieluummin kävi kuitenkin kaupassa. "Heavy usereille" harkittiin 
kotipalveluverkoston rakentamista, mutta logististen ongelmien 
lisäksi suurkuluttajat eivät sellaisesta välittäneet.

Uhkana ympäristössä Sääskilahti näki kuluttajasuojan. Kauppias saa 
asiakkaastaan enemmän tietoa kuin, jos hän käy tuntemattomana kau
passa. Sähkömarkkinoiden mahdollisuutena tulevaisuudessa Sääski
lahti mainitsee kansainväliset tietoverkot ja yhteydet. Autetusti 
Sääskilahti toteaa laman hidastavan selvästi uusien asioiden omak
sumista sekä kuluttajissa että yrityksissä. Uudet radikaalit vedot 
eivät kuulu tämän hetken "survival gameen", jota kaupan sektorilla 
käydään. Lopuksi Sääskilahti toteaa, että puhelin murtaa nyt rajo
ja Suomessa ei vielä tietokone.

Esko Haasmaa,—tietotekniikkapäällikkö. Operatiiviset järjestelmät
Kesko ---------

Keskon päätoiminta perustuu vähittäiskauppojen tukemiseen, ja säh
köiset tilauksetkin toivotaan tulevaisuudessa tapahtuvan kaupan 
kautta. Kotitoimitus kaupasta toimii jo tälläkin hetkellä K-kaup- 
pojen piirissä puhelimen välityksellä. Myymälässä tilatut tuotteet 
kerätään laatikkoon ja viedään kotiin, jossa asiakas maksaa kaup
palaskun tai tiliasiakas antaa kuittauksellaan veloittaa tiliään. 
Haasmaa mainitsee esimerkin saaristossa sijaitsevasta Sjöbergin 
myymälästä, joka ottaa puhelimitse vastaan tilauksia etukäteen 
saaristoon saapuvilta asiakkailta. Tavaratovat asiakkaiden saa
puessa valmiina joko kaupassa tai vaikkapa laiturilla, jos tullaan 
veneellä ohi. Maksu tapahtuu useimmiten tavaran vaihtaessa omista
jaa.

Haasmaa toteaa kuitenkin, että valmiiksi kotona suunniteltu ostos
lista on lähes poikkeuksetta pienempi kuin se, mitä asiakas ostai
si kun hän tulee kauppaan sisälle. "Vähittäiskaupalle on erittäin 
tärkeää saada ihminen käymään kaupassa, koska siellä on ihan eri
lainen valikoima", toteaa Haasmaa. Tietoverkolla kuvattavat tuot
teet eivät ole yhtä houkuttelevia kuin aidot ja lisäksi tietover
kolla mittasuhteet vääristyvät. Haasmaan mukaan sähkömarkkinoilla 
tulee olemaan erittäin suuri merkitys, kun ihminen tarvitsee sen 
tuoman lisäpalvelun eli kotiinkannon ja vaivattomuuden. Viikonlo
pun kaupassakäyntiin sähkömarkkinat eivät tule Haasmaan mukaan 
uhkana, koska kontakti myyjään on aina kuitenkin säilytettävä. 
Konkreettinen lisäetu on Haasmaan mielestä silloin, kun kuluttaja 
tietää tarkalleen, mitä hän haluaa ostaa. Etuina ovat hintatie- 
tous, saatavuus ja ajansäästö. Heikkoutena Haasmaa mainitsee sen 
että konkreettisen valinnan tekee joku muu kuin asiakas eli osaako 
kauppias valita juuri parhaimmat tomaatit kaikkien tomaattien
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joukosta. Haasmaa arvelee, että tilatuissa tavaroissa voi olla 
helposti huonolaatuista tavaraa mukana.

Haasmaan mielestä palveluntarjoajalle ei sähkömarkkinoista ole 
hyötyä ellei volyymiä saada sitä kautta kasvamaan. Kaupalle koti
palvelu voi olla kustannussäästö, jos ruuhkahuippuja voitaisiin 
näin tasoittaa. Myyjän etuina voivat olla vain kaksi asiaa joko 
kustannukset pienenevät tai volyymi eli myynti kasvaa. Kaikki muut 
edut ovat välillisiä, toteaa Haasmaa. Sähkömarkkinat eivät sinänsä 
luo uutta kysyntää tai uusia asiakkaita, se vain lisää kilpailua.

Kilpailu samoista asiakkaista kiristyy eri myyntikanavien välillä. 
Haasmaa kertoo, että johtava englantilainen vähittäiskauppaketju 
ei satsannut millään lailla sähkömarkkinoihin. Heidän lähtökohta
naan on ollut asiakkaan houkutteleminen liikkeeseen. Ideana on 
tehdä ostaminen liikkeessä mahdollisimman helpoksi liikkeen suun
nittelun ja joustavan palvelun avulla. Haasmaa korostaa, että 
asiakkalle on hyvin tärkeää päästä tekemään konkreettisia valinto
ja ostamistaan tuotteista. Tärkeänä puutteena Haasmaa pitää kier
rätyksen puuttumista sähkömarkkinoilta. Toimituksen yhteydessä 
tulisi toimia myös jonkinlainen keräyspalvelu (pullot, purkit 
pakkaukset).

Haasmaa pitää kuitenkin sähköisten tilausten tekemistä marginaa
lisena ilmiönä kotitalouksissa. Tietoverkkoon meno vaatii vaivansa 
yhteydenotoissa ja valikoiden selaamisessa. Haasmaa näkee myymä- 
lässäkäynnin vaivattomampana tapana suorittaa ostoksensa. "Myymä
lässä käynti on myös kontaktikanava", toteaa Haasmaa. Kiireisen 
ihmisen apuna Haasmaa näkee sähkömarkkinoilla etua, mutta silloin
kin kaupankäynnin tulee perustua luottamukseen, jolloin asiakas 
tietää tuotteiden laadun, ja valitusten yhteydessä ei esiinny 
ongelmia. Pysyvien asiakkaiden lisäpalveluna sähköiset tilaukset 
voisivat Haasmaan mukaan toimia. Hyödyn saavuttaminen vaatii sen, 
että asiakas liikkuu päivittäin tietyn reitin, jonka varrelta hän 
poimii valmiiksi kerätyt tuotteet vakiomyymälästä ellei tavaroita 
toimiteta kotiin. Tämäntyyppinen lisäpalvelun tuottaminen moni
puolistaa kilpailua eri myymälöiden välillä, ja on Haasmaan mie
lestä todennäköisesti kasvava palvelumuoto. Haasmaa uskoo, että 
lippujen tilauspalvelut siirtyvät ennemmin puhelimeen kuin tieto
verkkoon. Maatalouteen ja rakentamiseen liittyen Haasmaa on opti
mistisempi tietoverkkokaupan suhteen. Sähkömarkkinapalvelun si
joittaminen rakennuskohteeseen rakennusvaiheessa toisi huomattavan 
ajansäästön, kun rakennusmateriaaleja koskevat kyselyt ja tilauk
set voitaisiin tehdä tietoverkolla. Näin vältettäisiin monet 
hukkareissut ja väärät hankinnat, varsinkin jos rakennustarvikkeet 
vielä tuotaisiin rakennuspaikalle. Tällaisen palvelun yhteydessä 
Haasmaa voisi kuvitella, että kauppiaan kannattaisi hankkia raken
nustyömaalle rakennuksen ajaksi tietokonelaitteisto, joka mahdol
listaisi sähkömarkkinapalvelun.

Sähkömarkkinoilla tapahtuva ostaminen on monivaiheinen tapahtuma, 
jonka vaiheet Haasmaa luettelee seuraavasti: tarjousvaihe, valin- 
ta, päätöksenteko, tilauksen lähettäminen, saatavuustiedonkulku 
tilauksen kerääminen, fyysinen toimitus ja rahastus. Kokonaisval
tainen sähkömarkkinapalvelu vaatii tilauksen lisäksi toimitus- 
kuittauksen, jonka jälkeen luottokortin oikeellisuudesta on vakuu
tuttava ja rahat siirretään kauppiaan tilille. Vasta tämän jälkeen 
tapahtuu varsinainen toimitus. Kun asiakas tulee itse kauppaan 
niin moni asia yksinkertaistuu. Liikkeessä tehtävät ostokset tule-
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vat samantien maksetuiksi, joten ostostenteko on yksivaiheista eli 
kaikki tulee kerralla hoidetuksi. Asiakas tekee itse sen työn, 
jonka kauppias joutuu tekemään sähkömarkkinoilla, joten tämä lisä
työ kauppiaalle tulisi näkyä hinnassa.

Helposti hankkittavien päivittäistavaroiden kohdalla Haasmaa ei 
näe sähkömarkkinoilla potentiaalia, mutta vaikeasti saatavien 
erikoistuotteiden kohdalla tilanne voi olla toinen. Jokin eri
koistuote, jota saa vain määrätyltä paikkakunnalta ja jonka hake
miseen muuten menisi koko päivä tai enemmän, kannattaisi tietover- 
koitse tiedustella ja hankkia. Haasmaa korostaa lisäksi, että 
vaikka hieno palvelu (esim. postimyyntikuvasto) saataisiin tieto
verkolle, se ei vielä takaa asiakkaan ostohalukkuutta tietoverkol
ta. Ensin täytyy varmistua siitä, että asiakas todella käyttäisi 
palvelua, ennen kuin ryhdytään suuriin investointeihin. Haasmaa 
pitää kotipankkipalveluakin sen verran kömpelönä, että se karsii 
suuren joukon käyttäjiä jo pelkästään sen vuoksi. Kotipankki on 
paljon vaivalloisempi maksutapa kuin pankin muut vastaavat palve
lut: automaattinen maksupalvelu ja laskunmaksuautomaatit, Haasmaa 
toteaa.

Haasmaa ennustaa, että sähkömarkkinoille tulee muotoutumaan oma 
käyttäjäjoukkonsa ja omat käyttöalueensa tulevaisuudessa. Sähkö
markkinat tulisi kohdentaa sellaiselle joukolle, joille ajansäästö 
on erityisen tärkeää. Ostoksen arvon ja käytetyn ajan välinen 
suhde on merkityksellinen mittari eli henkilön oma aika on kal
liimpaa kuin lisäpalvelusta aiheutuvat kustannukset tietoverkolla. 
"Merkittävä sähkömarkkinoiden laajennus tällaisten kuluttajien 
joukossa tulee olemaan 1995-2000 välisenä aikana", arvelee Haas
maa. Tietoverkossa toimivat palvelut keksitään ja niiden joukossa 
tulevat tärkeänä osana olemaan yleiset asiointipalvelut, infor
mointi ja sähköposti. Tietoverkkoa ryhdytään ensin käyttämään 
informaation lähteenä lähes päivittäin ja yleisen tietoverkon 
käyttö tulee tutuksi tutuilla alueilla (aikataulut, puhelinluette
lot, elokuvatarjonta). Sen jälkeen selkeä ja helppokäyttöinen 
palvelu on helpompi saada leviämään kuluttajien joukossa. Kulutta
jalle on palvelusta edelleen synnyttävä joko kustannus- tai ajan
säästö.

Haasmaa näkee ensimmäisinä omaksujina innovaattoreiden jälkeen 
tämän päivän nuorison, joka pelaa innokkaasti tietokonepelejä. Kun 
he siirtyvät työelämään ja hankkivat oman kodin, Haasmaa uskoo 
tietokoneen olevat näissä kotitalouksissa aktiivisessa käytössä. 
Laajempi käyttö lähtee tätä kautta kasvuun, joten ennen sitä tuli
si miettiä, mikä kaupan sektori kannattaisi sijoittaa palveluna 
tietoverkkoon. Toinen käyttäjäryhmä on tietokoneiden parissa työs
kentelevät ihmiset ikäluokkiin katsomatta. Esimerkiksi vaatekauppa 
ei Haasmaan mielestä sovellu tällaiselle kuluttajaryhmälle. Posti- 
myyntiasiakkaat, jotka ostavat vaatteita näkemättä niitä, eivät 
välttämättä kuulu sähkömarkkinoiden käyttäjäryhmään tulevaisuudes
sa. Tarkkaan tulisi harkita juuri sähkömarkkinoita käyttävien 
kuluttajien tarpeet ja sitä kautta ryhtyä kehittämään palveluita.

Kun toimivat ja luotettavat sähkömarkkinat alkavat toimia, Haasmaa 
uskoo lainsäädännönkin tulevan pian mukaan kuluttajan turvaksi. 
Haasmaa ei näe ympäristössä mitään erityisiä uhkia sähkömark
kinahankkeen tyrehtymiselle. Kansainvälisen ympäristön tuoman mah
dollisuuden Haasmaa näkee positiivisena ja hän toteaakin: "Mitä 
pitempi ja hankalampi matka kuluttajalle on tavaran valitsemiseen
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ja noutoon, sitä paremmat mahdollisuudet sähkömarkkinat tuo." 
Hyvänä esimerkkinä Haasmaa mainitsee hotellin valinnan Euroopasta 
ja kansainväliset veikkauspalvelut. Myös tekninen ympäristö tuo 
tulevaisuudessa mahdollisuuksia esitellä tuotteita, asuntoja ja 
matkakohteita aivan uudella tavalla. On kuitenkin muistettava 
puhelimen olemassaolo ja puheen tunnistavien automaattien tulo 
myös markkinoille, korostaa Haasmaa.

Kalevi Kontinen, pankinjohtaja. Yhdyspankki Ov

Kontinen epäilee, lähteekö sähkömarkkinat liikkeelle pankkipalve- 
luiden esimerkin mukaisesti. Postimyynnin tilauspuolella Kontinen 
näkee potentiaalisen asiakaskunnan, joka on oppinut ostamaan luet
telotiedoilla näkemättä tavaraa. Tuotteiden maksu varmistetaan 
nykyisin postiennakolla, jolloin mielensä muuttanut tai vilpilli
nen asiakas ei saa tuotetta haltuunsa, vaan tuote palautuu. Tieto
verkko toisi lisäarvon postimyyntiin Kontisen näkemyksen sitä 
kautta, että maksuvarmistus tapahtuisi jo tilatessa, jolloin tava
rat voitaisiin lähettää ilman postiennakkoa ja palautettavien 
tuotteiden määrä vähenisi. Luetteloa tietoverkon kautta ei saada 
yhtä houkuttelevaksi.

Kysymykseen kuinka hyvin maksujärjestelmä voitaisiin liittää säh
kömarkkinoiden toimintaan, Kontinen toteaa, että järjestelmä edel
lyttää yhteyttä tilirahaan. Pankkiverkon läpi tapahtuvan toiminnan 
jälkeen voidaan välittää eteenpäin tilauksia, joita vastaava ra
hasumma on pantu sivuun kytkettynä tilauksen toimitukseen tai 
automaattisesti, jolloin pankki olettaa että toimitus lähtee, 
tulee perille ja on tyydyttävä, jolloin esim. kahden viikon päästä 
tilaus velotetaan asiakkaan tililtä. Pankkitilin vartiointihan on 
joka tapauksessa pankin tehtävä. Luottokorttikaupan amerikkalai
seen malliin, jossa pelkkällä luottokortin numerolla myydään tava
raa, eivät pankit ole halukkaita lähtemään, koska epäkohdat ja 
väärinkäytökset kohdistuvat paljolti pankkeihin. On kuitenkin 
kehitelty jonkinlaista välimuotoa. Luotettava kauppias lähettää 
luottokorttiveloituksen. Ennen veloituksen toteutumista pankki 

jotakin todistetta siitä, että asiakas on oikea, esimer
kiksi luottokortin numeron kautta löytyvä nimi ja kauppiaan lähet
tämä nimi täsmäävät. Tällainen jälkikäteen varmistettava kauppa 
voisi tapahtua seuraavasti: kauppias ottaa tilauksen verkon kautta 
ja lähettää sitten verkon kautta pankkiin maksutapahtuman ja toi
mittaa tilauksen ilman maksuvarmistusta.
Kotipankkipalveluiden käyttö on Kontisen mukaan rationaalista toi
mintaa sekä pankille että asiakkaalle. Asiakkaan kannalta mukavuus 
perustuu siihen, että pankkiasioita voi hoitaa ympäri vuorokauden 
ja useammasta paikasta käsin. Pankin kannalta selvä kustannussääs
tö syntyy siitä, että henkilökohtainen palvelu jää pois. Kotipank- 
^ijärjestelmä oli kokeiluvaiheessa maksuton ja rajoitettu puhelin- 
pankki systeemi . Laajennuksen jälkeen vuonna 1985 päätepankille 
laitettiin hinta (10mk/kk), mikä pudotti osan käyttäjistä pois 
mutta yli 4000 kansalaista jäi kuitenkin tämän palvelun piiriin. 
Pankin puolelta oltiin kiinnostuneita tietämään, miksi osa heidän 
asiakkaistaan käytti yhä päätepankkia, koska periaatteessa lähes 
yhtä vaivaton ja täysin ilmainen menettelykin oli olemassa eli 
maksupaivelu, jossa täytetyt pankkisiirrot laitetaan kuoreen ja 
viedään pankin luukkuun. Vastaukset jakautuivat pääosin kahteen 
ryhmään:
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1) Inspiraation vallassa toimijat
Heitä ovat käyttäjät, jotka eivät kertakaikkiaan jaksa huolehtia 
lomakkeista ja kuorista. Heitä viehättää se, että he voivat hetken 
mielijohteesta maksaa laskunsa.

2) Nollarajalla tasapainottelijat
Tämä on käyttäjäkunta, joka ilmoitti elävänsä niin lähellä tilinsä 
nollarajaa, että ei uskalla laittaa maksujaan maksupalveluun. Mak
supalvelussa kontrolli häviää, jolloin ylitykset ja sakot olisivat 
todennäköisempiä. Tasapainottelijat haluavat tarkasti seurata itse 
saldoaan ja maksaa laskunsa reaaliajassa.

Näiden käyttäjien lisäksi päätepankin piiriin on tullut enemmän 
asiakkaita varsinkin pakettimaksusysteemin jälkeen, jolloin käsin 
maksava ei ole enää edullisemmassa asemassa. Käyttösopimusten 
lukumäärä on tällä hetkellä noin 40.000 yksityishenkilöiden pank
kipalveluissa.

Kontinen toteaa, että päätepankin ja sähkömarkkinoiden välillä on 
suuri ero siinä, että pankkiasiat asiakas voi hoitaa loppuun asti 
yhdellä istunnolla kun taas sähköisen tilauksen tekemisen jälkeen 
toimenpiteitä tarvitaan vielä (maksu, toimitus). Viiveellä tapah
tuvat jatkotoimenpiteet verottavat tietoverkon käyttöarvoa. Tava
rakauppaan Kontinen suhtautuu epäilevästi, koska tietoverkkona ei 
oi® erityisen suurta etua verrattuna puhelimeen tai postiin. Ny
bergin toiminnassa (tietoverkolle tilaus, lähetti tuo tai asiakas 
hakee, maksu kaupan tililtä) Kontinen pelkää eniten väärinkäytök
siä sen suhteen, että miten lähetti kontrolloi asiakkaan oikeelli
suuden.

Sähkömarkkinoiden tulisi perustua edullisten tuotteiden myyntiin 
kuten postimyynti alkuaikoina, siirrytään helposti pohtimaan tava
ran luonnetta yleensä. Kontisen mukaan sähkömarkkinoiden voima 
nousee esille haihtuvien, kuluvien, pilaantuvien tai saatavuudel
taan harvinaisten tuotteiden kohdalla. Kontinen mainitsee esimerk- 

hirvenlihahuutokaupan, jossa kolarihirvien liha pyrittäisiin 
myymään eniten tarjoaville tietoverkon kautta nopeasti, kun nyt 
liha joudutaan paikallisen ylitarjonnan vuoksi myymään"pilkkahin
taan. Tietoverkon avulla saataisiin lisäarvo kysynnän ja tarjonnan 
parantuneella kohtaamisella. Muita esimerkkejä ovat tilaisuuksien 
jäännöspaikat ja käytetyt veneet/autot, joiden myynnissä tiedon
kulku on intensiivistä kysynnän ja tarjonnan välillä. Tällöin 
tietoverkko voisi tarjota lisätukea tiedonvälityksessä. Kontinen 
uskoo, että syystä tai toisesta nopeasti myytävillä tuotteilla 
olevan jonkinlaista tulevaisuutta sähkömarkkinoilla. Kun posti
myynti perustuu pitkälti kiinteään tarjontaan, niin sähkö
markkinoille Kontinen näkee soveltuvan kirpputorimaisen myynnin 
jossa tarjonta on epämääräisempää. Tällainen laaja "teletori" ' 
saisi kysynnän ja tarjonnan kohtaamaan tehokkaammin, mutta toimi
tus voi olla ongelmallisempaa. Toisaalta teletori auttaisi myyjän 
ja asiakkaan kohtaamisessa, mutta kauppa ja toimitus jäisivät 
heidän huolekseen.

Ylipäätään Kontinen on sitä mieltä, että sähkömarkkinoiden tulisi 
perustua siihen lisäarvoon, jonka tietoliikenne tuottaa. Tämä 
lisäarvo ei perustuisi tietoliikenteen hintaan, koska on olemassa 
tietoliikennemuotoja, jotka ovat halvempia. Useimmiten tietoverkko 
on kalliimpi vaihtoehto. Kauppatapahtuman kokonaishyödyn tulisi 
parantua, ja tämä on mahdollista kysynnän ja tarjonnan parempana
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kohtaantona. Myyjä saa paremman hinnan tavarastaan ja ostaja saa 
ostetuksi edullisemmin kuin muuten. Postimyyntikauppa perustuu 
siihen, että yksi tarjoaa standarditavaraa, jota monet ostavat. 
Sähkömarkkinoiden tulisi perustua siihen, että monet tarjoavat ja 
monet ostavat yksilöllistä tavaraa, joka saa hintansa vasta tieto
verkossa kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan.

Yksityishenkilöiden puhelinpankkitoimintaa on tarjottu SYPissä jo 
kymmenisen vuotta. Kehitys on ollut hidasta. Kotipankkihistoriaa 
on 70-luvulta asti. Alkuvaihe oli paljolti teknistä välineharras- 
telua. Kasvutoiveet ja ennusteet ovat alkuajoista saakka olleet 
liian optimistisia. Hidasta kasvua on ollut koko ajan, mutta odo
tukset muutoksen nopeudesta ovat olleet liian suuria. SYPin aktii- 
viasiakaskunnasta kotipankkipalvelun piirissä on noin 10%. "Nyky
tekniikka parantaa asiakasmukavuutta kaiken aikaa, ja automaatit 
ovat tuoneet lisämahdollisuuksia", toteaa Kontinen. Mielen
kiintoisena seikkana Kontinen pitää sitä, että laskunmaksuauto- 
maattien omaksumisvauhti on aivan toista luokkaa kuin kotipankki
palvelun. Maksutapahtumia laskunmaksuautomaattiin tulee kymmenker
taisesti enemmän kuin kotipankkien välityksellä. Ihmiset käyttävät 
jostakin syystä mieluummin pankkilähtöistä itsepalveluautomaattia 
kuin omaa kotimikroaan. Kontinen arvelee, että pankkien omat ko
neet mielletään luotettavammiksi, mukavammiksi ja turvallisemmik
si, koska apukin on ongelmatilanteissa lähellä.

Kotipankkipalvelun kehitys on Kontisen mukaan vielä aikaisen kas
vun vaiheessa, eli nopea kehitys on vielä tulevaisuudessa. Lähitu
levaisuudessa merkittävin kasvu tietoverkkopalveluissa on Kontisen 
näkemyksen mukaan asioinnissa ja tiedonvälityksessä. Elinkaariteo- 
rian S-käyrään sovittamisen Kontinen näkee ongelmallisena, koska 
kehitys on epämääräistä ja nopea vaihe on helpompi nähdä jälkikä
teen. Murtovuosi ei Kontisen mielestä ole kovin lähellä, mutta 
onko se neljän tai 14 vuoden päästä, on vaikea ennustaa. S-käyrä 
soveltuu Kontisen mukaan hyvin käteisennostoon, jossa pankkiauto
maatteja ei aluksi juurikaan käytetty. Käteinen nostettiin vanhas
ta tottumuksesta tiskiltä. Vasta 80-luvun puolivälissä asiakkaat 
huomasivat, että automaatti on - ei vain pankeille, vaan - myös 
heille joustavampi ja mukavampi tapa rahojen nostamiseen tililtä 
kuin tiskiltä nosto. Tätä nykyään alle 20% asiakkaista nostavat 
rahansa tiskiltä. Siten voidaan todeta, että automaattinosto on S- 
käyränsä kypsyysvaiheessa. Tällainen ilmiö on mahdollinen myös 
muun pankkiasioinnin puolella joko tietoverkkojen kautta tai pan
kin omien laskunmaksuautomaattien muodossa. Laskunmaksuautomaat- 
tien levittäytyminen sinne, missä ihmiset normaalistikin ovat, 
saattaa olla niin vahva palvelumuoto, että tietoverkkoihin perus
tuva kotipankkijärjestelmää käyttävät enää vain harvat. Lisäksi 
laskunmaksuautomaatit siirtyvät lähitulevaisuudessa yhteiskäyt
töön, mikä ikäänkuin lisää niiden määrää tuntuvasti.

Yleisen tietoverkon heikkoutena pankin omaan verkkoon nähden on 
tietoliikennerajoite, joka heikentää käyttöliittymää, ja ylimää
räinen turvariski, joka vähentää tarjottavien palveluiden määrää. 
"Tietoverkko ei laadussa voi koskaan kilpailla pankin laitteen 
käytön kanssa", toteaa Kontinen. Todettiin vielä, että tietoverk
kopalveluiden käyttö työpaikalla on rajoitettua, koska työnanta
jalle syntyy kustannuksia jokaisesta istunnosta ja työajan tuh- 
raantumisesta. Pankkiasiointi työpaikalla on vielä hyväksyttävää, 
koska muuten työntekijä joutuisi lähtemään pankkiin työaikana, 
jolloin sekin maksaa ajassa työnantajalle.
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Kontinen arvelee, että innovaattorit olivat kotipankkipalvelun 
käyttäjiä ennen v.1985, jolloin palvelu oli vaatimatonta ja vaih
toehdot olivat edullisia. Päätepankin ensikäyttäjiä olivat "nolla- 
rajalla tasapainottelijat", "inspiraationvallassa toimijat, jotka 
eivät jaksa suunnitella etukäteen tekemisiään" ja "teknofriikit, 
joista päätepankilla maksaminen on jännää ja kivaa". Tällä hetkel
lä päätepankkia käyttävät aikaiset omaksujat. Enemmistö ei vielä 
kuulu sen piiriin. Kontinen arvelee, että pankkipalveluiden säh
köinen leviäminen ei sinänsä edistä tietoverkkopalveluiden käyt
töönottoa, koska pankkipalvelut perustuvat pitkälti pankkien omiin 
laitteisiin eikä yleiseen tietoverkkoon. Pankkilaitteiden käyttä
jäkunta on laajaa, mutta pankkien laitteiden kautta ei tunnu 
mielekkäältä ryhtyä tarjoamaan muita palveluita. Pankkilaki sen 
osittain kieltääkin. Kontinen toteaa lisäksi, että kehityssuunta 
on yksisuuntainen, kun puhutaan asiakkaan siirtymisestä henkilö
kohtaisesta palvelusta konepohjaiseen itsepalveluun. Kun kynnys on 
ylitetty, ei takaisin päin haluta enää palata.

Ympäristötekijöistä Kontinen näkee suurimpana uhkana sähkömark
kinoiden kehitykselle väärinkäytökset. Tietoverkon yleinen luotet
tavuus on turvamekanismein saatava sellaiselle tasolle, ettei 
huijaukset ja petkutukset ole mahdollisia. Toisaalta Kontinen 
toteaa, että sen minkä ihminen rakentaa, sen se pystyy kiertämään- 
kin. Koneen pettäminen on helpompaa kuin ihmisen. Luotettavuuden 
tasoa voidaan nostaa pykälillä, jotka selvästi toteavat väärinkäy
tösten olevan rangaistavia tekoja, ja teknisillä suojauksilla. 
Sähkömarkkinoiden mahdollisuuksista kehittyä Kontinen ottaa esille 
asennemuutoksen tärkeyden. Ihmisten on oivallettava, että itsepal
velu välttämättä ole sama asia kuin huono palvelu.
Asiakkaan ei itsepalvelussa tarvitse selittää toiselle ihmiselle, 
mitä hän haluaa tilillä olevillaan rahoille kunkin kerran tehtä
vän. Henkinen muutos on myös jarruttava tekijä, koska yhteiskun
nassa on aina muutosvastarintaa eli ihmisiä, jotka puhuvat status 
quon puolesta.

Liikenneministeriön ja tietoverkon rakentajien näkökulma sähkö
markkinoiden kehitykseen:
Ilmari Pietarinen, finanssineuvos, liikenneministeriö

Sähkömarkkinat-termin keksijän Ilmari Pietarisen mukaan sähkömark
kinoiden hyvä määritelmä on tietoverkon välityksellä tapahtuva 
tavarain ja palvelusten tarjonta, kysyntä tai myynti tai muu kau- 

asiointi (viimeinen otettiin mukaan tarkoittamaan itse- 
pankkipalvelua). Pietarisen mukaan maksun tapahtuminen tietover
kolla ei ole niin tärkeää sähkömarkkinoilla, vaan riittää, että 
tavara löytää ostajan. Jatkotoimenpiteet voivat tapahtua sitten 
toisaalla.

Kysymykseen mikä on tietoverkkokaupan hyöty ja kilpailuetu kulut
tajalle Pietarinen totesi, että erikoiserien ja nopeasti myytävien 
tuotteiden ostossa sähkömarkkinat olisi hyvin nopea tapa välittää 
tieto kuluttajalle. Hyvänä esimerkkinä Pietarinen mainitsee puoli
tyhjänä lähtevän tilauslennon, jonka viimeiset paikat voitaisiin 
nopeasti myydä tietoverkon välityksellä. Kuluttaja saisi siten 
tuotteen halvalla ja nopeasti. Ongelmana Pietarinen toteaa sen 
että jos voiyymiä ei "jämäerien" ostoon löydy, ei pienen katteen 
tuotteille saada riittävästi kannattavaa liikevaihtoa. Kansalliset
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tavat ja asenteet vaikuttavat ihmisten ostotapoihin. Sähköinen 
ostostenteko voi joillekin olla vain erikoisuuden tavoittelua, jos 
todellista etua ei löydy. Sekä kuluttajalle että palveluntarjo- 
aJalle etuna on nopea tiedonvälitys. Pietarisen mielestä palvelun
tarjoaja ei pysty tietoverkkoon panostamalla hankkimaan uusia 
asiakkaita, vaan tarjoaa vain nykyisille asiakkailleen uutta tapaa 
ostaa, kuten pankit tarjotessaan kotipankkia osalle asiakkaistaan.
Pietarisen mielestä pelkän tekniikan tuoman mahdollisuuden lisäksi 
sähkömarkkinoiden kehityksen taustalla saattaisi olla se tosiasia 
että talouden tehokkuus edellyttää täydellistä kilpailua, joka 
puolestaan vaatii täydellistä informaatiota sekä ostajille että 
myyjille markkinoista. Normaalisti informaatio markkinoista on 
hyvinkin epätäydellistä (esim. 20% koko infosta), jolloin sähköi
nen tiedonvälitys nostaisi kyseistä prosenttilukua rajusti. Teo
reettisesti ajateltuna markkinoiden tehostaminen tehostaa myös 
koko talouden toimintaa. Pietarinen pohtii mahdollisuutta, jossa 
kauppa ei ole halukas ajamaan sähkömarkkinoita eteenpäin, koska 
jakelutien lyheneminen tiputtaisi väliportaita pois tarpeettomina. 
Uutuus tuo aina mukanaan vastustajat, joita uutuus uhkaa, ja puo
lustajia, jotka hyötyvät uutuuden tulosta. Pietarinen kuitenkin 
toteaa' ettei elinkeinoelämässä mikään etu ole pysyvä, koska aina 
tapahtuu sopeutumista. Uutuuden tuoma ja kannattava etu häviävät 
pikku hiljaa sopeutumisen myötä, jolloin kokonaistalous tehostuu 
uusjaon" tapahduttua. Tasapainotilanteen jälkeen Pietarinen uskoo 
sähkömarkkinoiden löytävän paikkansa Suomen vähittäiskaupan ken
tässä. Sähkömarkkinoilta Pietarinen arvelee ostettavan vain tava
roita, jotka ostaja jo etukäteen tietää haluavansa.

Pietarinen arvioi sähkömarkkinoiden olevan nopean kehityksen vai
heessa noin vuonna 2000, jolloin palveluntarjoajienkin toiminta 
rikkoisi kannattavuusrajan. Elinkaariteorian soveltamiseen Pieta
rinen suhtautuu sähkömarkkinoiden tapauksessa epäillen, koska hän 
pitää muutoksen luonnetta paljon suurempana kuin pelkkänä innovaa
tiona, joka syntyy ja kuolee. Sähkömarkkinat ei säily samanlaisena 
innovaationa tai keksintönä, vaan muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. 
Tällöin sähkömarkkinat muuttuvat houkuttelevammaksi ja kilpailee 
paremmin nykyisten kauppamuotojen kanssa. Sähköinen tietoverkko on 
ainutlaatuinen "tuote", jonka mahdollisuudet tulevat muuttamaan 
koko maailmankatsomustamme.

Käyttäjäkunnasta Pietarinen toteaa, että ensimmäiset innovaattorit 
olivat tietokoneista yleensä kiinnostuneet "puolihullut", joiden 
jälkeen tekninen kehitys tuo toimintaan mukaan uusia omaksujia. 
Liikuntarajoitteisiin ja vanhuksiin ei kaupan kannalta kannata si
joittaa pienen ostovoiman takia. Nämä ryhmät on yhteiskunnan 
taholta kohtuullisen hyvin hoidettu muutenkin. Pietarinen ei siten 
näe heitä potentiaalisena asiakaskuntana tulevaisuudessa. Tietoa 
potentiaalisille asiakkaille saisi Pietarisen mukaan parhaiten 
läpi lehtien välityksellä. Toimittajakunnan kiinnostus olisi

voitettava ensin. Case-tyyppisiä juttuja olisi hyvä saada 
lehtiin tai TV-uutisiin.

Kysymykseen mitä uhkia ympäristö voi tuoda tullessaan sähkömark
kinoiden kehitykselle Pietarinen mainitsee spontaanisti yleisen 
sähköisen toiminnan ja asioinnin luotettavuuden. Teknisen luotet
tavuuden järjestyttyä lainsäädäntö seuraa todennäköisesti nopeasti 
perässä. Pietarinen epäilee kuluttajien rohkeutta lähteä rahoineen 
kasvottomaan tietoverkkoon, jossa vastapuoli eli myyjä on täysin
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tuntematon. Virheet, häiriöt ja kiistatilanteet vierottavat kulut
tajan nopeasti takaisin perinteisiin ostotapoihin. Autetusti 
Pietarinen toteaa, ettei myymälöiden aukioloaikojen vapautuminen 
ole uhka sähkömarkkinoiden kehittymiselle vaan nykyisten vähit
täiskaupan muotojen luonnollista sopeutumista uuteen tilanteeseen 
ja vastaamista kilpailuun. Pietarinen toteaa laman vaikuttavan 
voimakkaimmin juuri marginaali-ilmiöihin ja niiden kehitysvauh
tiin.

Jukka Aalto, aluemvvntipäällikkö. HPY

Sähkömarkkinoiden kilpailuetu kuluttajalle on Aallon mukaan
- 24 tuntia vuorokaudessa aukioleva kanava
- palautteen mahdollisuus/vuorovaikutteisuus
- maailmanlaajuinen ostoskanava.
Kuluttaja voi lisäksi itse valita ajankohdan, jolloin hakee tietoa 
jostakin tuotteesta - toisin kuin esim. puhelinmyynnissä.

Aalto toteaa myös, että luottokorttiosoitteeseen saapuva tavara 
tulee aina oikeaan osoitteeseen. Liikuntaesteiset ja vanhukset 
voivat myös hyötyä kotiinkannosta sähkömarkkinoiden kautta. Tieto
verkkojen rakentajilla on tietenkin motiivina volyymin lisäys kai
kissa tietoverkkopalveluissa. Aalto ei näe edullisuutta ja hintaa 
niinkään sähkömarkkinoiden kilpailuetuna. Sähkömarkkinat eivät 
siten pyri postimyynnin tavoin tunkeutumaan markkinoille kustan- 
nusedun turvin. Volyymin kasvaessa on mahdollista myös alentaa 
hintatasoa, mutta se vaikuttaa todennäköisesti koko markkinoiden 
hintatasoon kilpailun kiristyttyä.

Päivittäistavarat eivät niinkään sovi sähkömarkkinoiden kautta 
myytäviksi kuin erikoistavarat, jotka Aallon mielestä soveltuvat 
paremmin tietoverkkohin. Vähittäiskauppojen toimitusmyynti on 
ainoa tapa, jossa Aallon mielestä päivittäistavaroita voidaan 
kätevästi myydä sähkömarkkinoilla. Toimitusmyynnistä Aalto mai
nitsee esimerkkinä Töölössä sijaitsevan Nybergin, jossa tietover
kon kautta tehtävät tilaukset kerätään ja joko toimetaan n.40-50 
toimitusasiakkaalle tai tavarat voi hakea paikan päältä valmiiksi 
pakattuina. Toimitus maksaa 5 markkaa. Oma nouto ei lisää kauppa- 
kassin hintaa, koska kauppias välttyy ruuhkilta myymälässä voides
saan hoitaa osan asiakkaista sen ulkopuolella. Erikoistavaroista 
viihde-elektroniikka tuotteet soveltuvat hyvin sähkömarkkinoille. 
Aalto keskittyisi hintatason alle 10.000 markkaa maksaviin hankin
toihin. Kaikenlainen kohtuullisen edullinen "hömppäkama" (esim. 
jojot, Haukkaava Hippo yms.) toimii sähkömarkkinoilla myös Aallon 
arvioiden mukaan hyvin.

Kysymykseen, minkä nykyisen vähittäiskaupan muodon kanssa sähkö
markkinat tulevat eniten kilpailemaan, Aalto vastasi "huonoa pal
velua tarjoavat erikoistavarakaupat, joilla on kovat hinnat". 
Kilpailun kiristyminen vähittäiskaupan kentässä on kuluttajan 
kannalta ainoastaan hyvä asia, jolloin kaikki vähittäiskaupan 
muodot joutuvat kunnostautumaan pysyäkseen mukana kehityksessä. 
Tietoverkkomyynti on monella tapaa myös päällekäinen järjestelmä 
esim. puhelimen ja television kanssa. HPYtllä on jo käytössä puhe
lin, joka on liitettävissä tietoverkkoon. Tietoverkkoa voidaan 
tulevaisuudessa käyttää yhtenä mediana ja tilauksentekotapana 
muiden rinnalla.
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Aalto arvio kannattavuusrajan ylittyvän noin 1-2 vuoden kuluttua 
sähkömarkkinoilla. Silloin palveluntarjoajien toiminta alkaa tuot
taa myyntimarkkoja. Nopean kehityksen vaihetta on jo jonkin aikaa 
odoteltu. Aalto toteaakin, että jo vuoden kuluttua on välttämätön
tä, että sähkömarkkinarintamalla alkaa tapahtua. Investointeja 
järjestelmän rakentamiseen ei voida enää seisottaa toimettomina 
pitempään. Jokin veturina toimiva toimiala tarvitaan, jonka jäl
keen muut seuraavat perässä. Tällainen voisi olla esim. jo pitkään 
seissyt asuntokauppa.

Tämän hetken käyttäjistä Aalto toteaa, että he ovat koulutettuja 
työssäkäyviä ihmisiä, joilla on rahaa ja luottokortti. Maksuthan 
tapahtuvat tietoverkossa ainoastaan luottokorttia käyttämällä. 
Innovaattorit ovat jo tulleet ja ehkä menneetkin sähkömarkkinoi1- 
ta. Potentiaalisina käyttäjinä Aalto mainitsee kaikki, muut joilla 
on kotitietokone. Tieto saadaan leviämään yleisten medioiden väli
tyksellä, ja siten pyritään ihmisten "tajuumisentaso" tuomaan sil
le tasolle, jossa kuluttaja ymmärtää käyttävänsä juuri sähkömark
kinoita. Tilannehan voi olla esimerkiksi työpaikoilla käskynalais- 
ta toimintaa tietoverkossa: työnantaja käskee käyttämään jotakin 
palvelua, jota työntekijä ei edes miellä avoimeksi palveluksi 
tietoverkolla tai sähkömarkkinoiksi. Kuluttajat törmäävät ennen 
pitkää väkisin järjestelmään, ja järjestelmä hilautuu pala palalta 
suomalaisten käyttämäksi palvelukanavaksi muiden joukkoon.

Pahimpana uhkana Aalto näkee tilanteen, jossa muut mediat (TV, ra
dio, sanomalehdet) vahvistavat omaa toimintaansa yhteistyöllä'niin 
suureksi, että sähkömarkkinat jäävät jalkoihin eikä pääse nousuun. 
Resurssien yhdistäminen on kuitenkin vaikeata erillisten medioiden 
kesken. Lainsäädäntö voi myös omalta osaltaan esim. kieltää koko 
toiminnan tai vaikeuttaa toimitusrutiineja tullimääräyksillä yms. 
Ratkaisematon ongelma on lainsäädännön puolella edelleenkin se, 
minkä maan lainsäädännön mukaan tavaroita käsitellään, jos tilaus 
tehdään muun kuin Suomen sähkömarkkinoilta. Jos esimerkiksi Mini
telin kautta tilataan tavaraa, joka toimitetaan Thaimaasta väli
laskujen kautta Suomeen; minkä maan tullimuodollisuuksia noudate
taan?

Mahdollisuudet ovat Aallon mielestä valtaisat, ja Suomessa ollaan 
vasta raapaistu pintaa eri palvelujen osalta. Maailmanlaajuiseen 
kommunikointiin ja kaupankäyntiin mahdollistavat tietoverkot etsi
vät vielä muotoaan myös maailmalla. Suomi on edellä muita maita, 
joten meillä on potentiaalia myydä järjestelmää muillekin maille 
esimerkiksi Englantiin. Aalto näkee myös EY:n yhtenä ympäristön 
tuomista mahdollisuuksista. Tietokoneet ovat tulleet pikku hiljaa 
tutuiksi, mikä luo mahdollisuuden saada enemmän kuluttajia tieto
verkkopalveluiden piiriin. Alun alkaen teknolgisena mahdollisuute
na markkinoille tullut järjestelmä muovautuu kuluttajien kokemus
ten myötä käyttäjäystävällisemmäksi ja tehokkaammaksi. Aalto pitää 
käyttäjien palautetta tärkeänä sähkömarkkinoiden kehityksen kan
nalta. Kaikkien osapuolten intresseissä on käyttöliittymän kehit
täminen mahdollisimman hyvin asiakkaita palvelevaksi. Päätelait
teen rinnalle tulee tulevaisuudessa joka tapauksessa uusia tekni
siä välineitä, jotka hyödyntävät tietoverkkoja, mutta Aalto ei 
pidä tätä uhkana vaan mahdollisuutena.
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Harri Johannesdahl, apulaisjohtaja. Tele/Telematiikka

Johannesdahlin mielestä sähkömarkkinoiden kehityksessä on kysymys 
ostotottumusten ja -käyttäytymisen muutoksesta. Kehitys tulee ta
pahtumaan puhelimen kautta, ja sähkömarkkinoiden kehityksellä on 
hyvin vähän tekemistä itse välineen - yleisen tietoverkon — kans
sa. Television "Ostoskanavan" kautta myydään esimerkiksi kirjahyl
lyjä ja sohvia erittäin hyvällä menestyksellä, vaikka kyseessä on 
myymälätön ja kasvoton myyntikanava. Johannesdahl toteaa, että 
ulkomaisten kokemusten tavoin kuluttajat ostavat yllättäviäkin 
tuotteita television ja puhelimen välityksellä. Syitä siihen, 
miksi osa suomalaisista ostaa sohvan television kautta, Johannes- 
dahl ei tiedä, mutta näin vain käy. Päivittäistavarat ostetaan 
lähikaupasta, koska se on osaltaan jo sosiaalinen tapahtuma. Har
voin ostettavan tuotteen kauppiaaseen ei synny sosiaalista kanssa
käymistä. Pääasia on vain saada uusi sohva mahdollisimman käteväs-

Kohderyhmänä on ihmiset, jotka arvostavat vaivattomuutta enemmän 
kuin ostettavan tuotteen laadullisia tai tyylillisiä ominaisuuk
sia. Johannesdahl toteaa, että järjestelmä on valmis, mutta suoma
laisten opettaminen sähkömarkkinoiden asiakkaiksi vie vielä 3-4 
vuotta. "Se, että ihminen menee päätteen ääreen tekemään tilauk
sia, vaatii monen henkisen kynnyksen ylittämistä kuluttajalle, 
joka on mahdollisesti viimeiset 10 vuotta käynyt kaupassa", sanoo 
Johannesdahl. Sillä, että ihminen käyttää tottuneesti tietokonetta 
työssään, ei ole Johannesdahlin mielestä mitään tekemistä sen 
kanssa, kuinka ihminen suhtautuu yksityishenkilönä sähkömarkkinoi- 
hin. Tietokoneen käyttö työpaikoilla ei madalla henkistä kynnystä 
ostaa tuotteita kuluttajana tietokoneen avulla. Lisäksi moni työn
tekijä voi käyttää jotakin ohjelmaa ymmärtämättä käyttöliittymistä 
tai modeemeista mitään.

Lainsäädäntö valvoo kuluttajan etuja ja tietoverkon rakentajat 
valvovat palveluntarjoajien toimintaa, eli järjestelmä on täysin 
turvallinen, vakuuttaa Johannesdahl. Palvelutuottajan kannalta 
sähkömarkkinoiden kautta myynti on halvin tapa myydä. Tällöin 
Johannesdahl lähtee siitä olettamuksesta, että sähkömarkkinoita 
varten ei tehdä erillistä tietoverkkosovellusta. Sovellus on sama, 
joka jo on postimyynnin tai kaupan henkilökunnan käytössä. Tähän 
järjestelmään avataan yksityiselle kuluttajalle itsepalvelukanava. 
Tietoverkko olisi siten yksi tapa muiden joukossa tilata tavaraa, 
jonka asiakas on päättänyt ostaa jo ennen tietoverkkoon menemistä. 
Erikoispalvelujen puolella on hyväksi tavaksi todettu tilanne, 
jossa kuluttaja voi sähköisesti tehdä tarjouspyynnön esimerkiksi 
matkatoimistoille Kreetan matkoista. Tietoverkolla toimivat matka
toimistot tekevät sitten tarjoukset, joista kuluttaja voi valita 
mieleisensä. Kuluttaja säästää huomattavasti aikaa, koska hänen ei 
tarvitse soittaa jokaiselle matkatoimistolle erikseen ja kertoa 
sama tarina useaan kertaan.

Edullisuus ei Johannesdahlin mielestä ei ole sellainen etu, joka 
saisi kuluttajia ostamaan sähkömarkkinoilta. Tietoverkko itsessään 
mahdollistaa tiettyjä etuja käyttäjälleen eli kuluttaja voi itse 
käyttää välinettä silloin, kun hänelle sopii. Kuluttajat ovat 
Johannesdahlin määritelmän mukaan ylempää sosiaaliluokkaa ja hyvin 
toimeentulevia ihmisiä, joille edullisuus ei ole tärkein ostokri-
t?<rfi«»Ran?!<an mallin mukaan 20 % hyvin toimeentulevia kansalaisia 
riittää sähkömarkkinoiden asiakkaiksi, toteaa Johannesdahl. Loput
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80 % on liian kallis joukko saada sähkömarkkinoiden asiakkaiksi. 
Siihen ei yritetäkään panostaa. Ranskassa tietoverkon kautta tar
jottavat tuotteet ovat usein kalliimpia kuin vähittäiskaupoissa 
pääsääntöisesti 10 % kalliimpia kuin vähittäiskaupassa. Johannes- 
dahl korostaa, että kuluttaja ei osta pelkästään tuotetta vaan 
tuotteen, johon liittyy palvelu. Kuluttajan ostama tuote toimite
taan kotiin sovittuna aikana. Jos asiakas haluaa nimenomaan ko
ti inkannon tavaroilleen, sama tuote kaupasta ostettuna ei kilpaile 
tällaisen palvelukokonaisuuden kanssa. Suomessa tällainen palve- 
luntuottaminen ei vielä ole lähtenyt käyntiin, toteaa Johannes- 
dahl. Tietoverkkoon soveltuvista palveluista Johannesdahl mai
nitsee esimerkkeinä matkailupalvelut, lipunvaraukset, autojen 
katsastusaikojen varaamisen ja vakuutuslaskelmien tilaamisen. Nämä 
palvelut eroavat ratkaisevasti tarvikekaupasta siinä, että tavarat 
vaativat aina myös tavaroiden toimituksen eli jakelujärjestelmän. 
Maksujärjestelmien liittäminen tietoverkkoon ei Johannesdahlin 
mukaan ole ongelma, siihen on kehitettävissä menettelytavat. Piz
zataksien jakelu- ja maksujärjestelmä toimii hyvänä esimerkkinä 
myös tietoverkon ympärille kehitettävästä toiminnasta.

Tietoverkkotilauksen etuna puhelimeen verrattuna olisi lähinnä 
mahdollisuus tehdä tilaus etukäteen ja silloin, kun haluaa. Rans
kan Minitelin kautta tehtyjen päivittäistavarat!lausten kokemuk
sista Johannesdahl toteaa, että kotiintoimitettu tavara on parem- 
pilaatuisempaa kuin tavarat, jotka ovat kaupassa. Kauppias ei voi 
kerätä tilauskoriin esimerkiksi mätiä tomaatteja, koska silloin 
hän menettäisi varmasti hyvän asiakkaansa. Ranskan kokemukset 
osoittavat, että kauppias kerää parhaan katteen tuovalle valio- 
asiakkaalleen aina parasta ja tuoreinta saadaakseen hänet ostamaan 
muulloinkin.

Johannesdahl ennustaa sähkömarkkinoiden siirtyvän nopean kehityk
sen vaiheeseen aikaisintaan vuonna 2000, jolloin oletetaan suu
rimman osan olevan toiminnassa mukana. Ihmisten asenteita ei kos
kaan muuteta nopeasti. Tämän vuosikymmenen puolella toimivat pal
veluntuottajat voivat kuitenkin toimia tuottavasti jo aikaisemmin, 
mutta toiminta vaatii erikoistumista tähän palvelumuotoon. Jakelun 
hallinta muodostaa ehdottoman ylivoimatekijän muihin kauppiaisiin, 
jotka eivät sellaisenaan pysty kopioimaan tätä kilpailuetua. Eri- 
koistavarakaupassa, jossa jakelu tapahtuisi postin välityksellä, 
Johannesdahl ei näe kuluttajalle koituvan juurikaan etua tietover
kosta. Jonkintyyppisen varaosakaupan Johannesdahl voisi kuvitella 
toimivan tietoverkolla, mutta ehkei ennen vuosikymmenen vaihdetta. 
Palveluiden kehittyminen on lähitulevaisuudessa ajankohtaisempaa.

Käyttäjäkunta on Johannesdahlin mukaan siirtymässä innovaatto- 
reista aikaisiin omaksujiin paljolti pankkipalveluiden ansiosta. 
Järjestelmän parissa on jo pitkään toiminut 10 000 - 20 000 inno- 
vaattoria. Seuraava tavoite on 100 000 käyttäjää, ja rajapyykki on 
500 000 käyttäjän kohdalla. Sen jälkeen hankittavat käyttäjät 
tulevat liian kalliiksi. Enemmistöä ei ole tarkoituskaan saada 
tietoverkkopalveluiden piiriin. Käyttäjäkunta on noin 25-40 vuoti
aita, työssäkäyviä ja paremmin toimeentulevia ihmisiä, jotka ovat 
entistä kiireisempiä. Potentiaaliset kuluttajat saadaan tietoisik
si sähköisistä palveluista Johannesdahlin mukaan suoramarkkinoin
nilla ja konkreettisella järjestelmän toimituksella ja asennuksel
la kuluttajille. Kotitietokoneen omistajille tulee toimittaa tie
toliikenneohjelma, ohjeet ja kannustava neuvonta, jotta ihminen 
alkaa käyttää uutta palvelukokonaisuutta. Ensimmäisen kerran pal-
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veluita käyttävä sitoutuu nopeasti jatkuvaksi käyttäjäksi. Palve
lupakettien jakelu ja ohjaus voisi toimia tietokoneita myyvien 
liikkeiden ohessa, tietoliikenneohjelman saa ilmaiseksi, ja asia
kas maksaa sen jälkeen vain käytöstä.

Johannesdahl ei näe mitään tulevaisuuden uhkia, jotka voisivat 
estää tai rajoittaa sähkömarkkinoiden kehitystä. Suomen kuluttaja
lainsäädäntö suojaa kuluttajaa myös sähkömarkkinoilla. Tällä het
kellä sähkömarkkinoihin panostava kauppias saavuttaa sellaisen 
edun tulevaisuudessa, jota jälkijunassa tulevat eivät enää voi 
saavuttaa. Lamasta huolimatta sähkömarkkinoihin sijoittava palve
luntuottajalla on "pelit ja pensselit" valmiina, kun nousukausi ja 
muut kiireet alkavat. Tällaisen mahdollisuuden sivuuttaminen tai 
hyödyntäminen olisi syytä päättää juuri nyt, toteaa Johannesdahl.


